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Prefácio 

Para o professor 

Filosofia 
Na evolução deste Hvro, determjnados objetivos gtúaram nossos esforços. 
O primeiro objetivo está relacionado ao fato de que urn livro deve mostrar aos estudantes a importância da 

química em suas principais áreas de estudo, bem como em seu cotidiano. Achamos que os estudantes ficain mais 
entusiasmados em aprender química quando vêem a importância da disciplina em seus próprios objetivos e inte
resses. Com isso en1 mente, incluímos aplicações interessa11tes e significativas da química. Ao mesmo ten1po, o Li
vro fornece a base da química moderna q ue os estudantes precisam para atender aos seus interesses profissionais 
e, quando for o caso, se preparar para cursos de qu.ímíca mais avançados. 

O segundo objetivo: queremos que os estudantes vejam não apenas que a química fornece a base para muito do 
que acontece no mundo, mas também que ela é uma ciência vital, em continuo desenvolvimento. Assim, mantive
mos o livro atualizado em termos de novos conceitos e aplicações e tentamos transmitir o entusiasmo da área. 

O terceiro objetivo está ligado ao fato de que sentimos que, se o Livro tem como m.eta apoiar efetivamente o pro
fessor, ele deve ser dirigido aos estudantes. Assim, procuramos manter o texto claro e interessante, bastante ilus
trado. Além disso, fornecemos inúmeros elementos de auxílio para os estudantes, entre eles descrições de 
estratégias de resolução de problemas cuidadosamente a locadas. Em conjunto, temos mais de cem anos de expe
riêJ\cia como professores. Esperamos que isso esteja evidente na escolha dos exemplos. 

Organização 
'Nesta edição, os primeiros cinco capítulos oferecem uma visão bastante macroscópica e fenomeno lógica da 

química. Os conceitos básicos abordados - corno nomenclatura, estequiometria e termoquímica - fornecem os 
fundainentos necessáJios para muitos experimentos de laboratório normalmente realizados em química geral. 
Achamos que uma introdução antecipada da termoquímica é importante porque muitos entendimentos dos pro
cessos químicos são baseados nas considerações de variação de energia. A termoquímica também é relevante 
quando abordamos as entalpias de ligação. 

Os quatro capítulos segtúntes (capítulos 6 a 9) tratain de estrutura eletrônica e ligação. O foco muda, então, 
para o próxin10 nível de organização da matéria: estados da matéria (capítulos 10 e 11) e soluções (Capítulo 13). 
Esta parte também possui um capítulo de aplicações na qu.ímíca dos materiais modernos (Capítulo 12), que seba
seia no entendimento dos estudantes sobre ligação química e interações intermoleculares. 

Os sete capítulos seguintes exaininam os fatores que determinam a velocidade e a extensão das reações qu.ímí
cas: cinética (Capítulo 14), equilíbrios (capftulos 15 a 17), termodinânlica (Capítulo 19) e eletroqulmica (Capítulo 
20). Nesta parte também está incluso um capítulo sobre química ainbiental (Capítulo 18), no qual os conceitos de
senvolvidos nos capítulos anteriores são aplicados em urn debate sobre a atmosfera e a hidrosfera. 

Após uma discussão sobre quimíca nuclear (Capítulo 21), vêem os quatro capítulos finais, que exaininam a 
qulmica dos não-metais, a qu.ímíca dos metais, a qtúmica orgânica e a bioqulmica (capítulos 22 a 25). Estes capítu
los estão desenvolvidos de maneira paralela e podem ser abordados em qualquer ordem. 

Nossa seqüência de capítulos segue uma orgaiúzação de certa maneira padrão, mas sabemos que nem todos os 
professores ensinam os tópicos exatamente na ordem em que escolhemos. Assim, assegurainos que os professores 
possam fazer variações na seqüência de ensino sem prejuízo da compreensão dos estudantes. Em particular, mui
tos professores preferem abordar gases (Capítulo 10) após estequiometria ou termoquímica, em vez de juntamente 
com estados da matéria. O capítulo sobre gases foi escrito de modo a permitir essa variação sent interrupção no flu-, 
xo do materi.al. E possível também discutir o balanceamento de equações redox (seções 20.1 e 20.2) antecipada-
mente, após a introdução das reações redox na Seção 4.4. Há ainda professores que preferem abordar química 
orgânica (Capítulo 25) logo após ligações (Capítulo 9); com exceção da estereoquímica, introduzida na Seção 24.3, 
essa mudança também não acarreta nenhum problema. 
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Tentamos sempre iniciar os estudantes na quúnica orgânica e na química inorgânica descritivas integrando 
exemplos por todo o livro. Você encontrará exemplos pertinentes e relevantes da química' real' em todos os capítu
los, como meio de ilustrar os princípios e as aplicações. Alguns capítulos, naturalmente, abordam de maneira mais 
direta as propriedades dos elementos e seus compostos, em especial os capítulos 4, 7, 12, 18 e 22 a 25. lncorporamos 
também química orgânica e química inorgânica descritivas nos exercícios de final de capítulo. 

Mudanças nesta edição 
Nosso principal objetivo na nona edição foi reforçar um livro já forte e, ao mesmo tempo, manter seu estilo efi

ciente. Os pontos fortes tradicionais de Q11í1nica: a ciência ce11tral incluem clareza, exatidão e aceitação científicas, 
exercícios de final de capítulo relevantes e consistência no nível de abrangência. Ao fazer as mudanças desta edi
ção, levamos em consideração os comentários recebidos de professores e estudantes que utilizaram a edição ante
rior. Os estudantes gostam da linguagem acessível do Livro, e preservamos esse estilo na nona edição. As seções 
que pareciam mais difíceis para eles foram, em muitos casos, reescritas e intensificadas com melhores ilustrações. 
Para tomar o livro mais fácil de ser usado pelos estudantes, buscamos uma diagramação ainda mais aberta e limpa. 

Também continuamos a intensificar as ilustrações a fim de transmitir melhor a beleza e os conceitos da química 
para os estudantes. O maior uso de ilustrações moleculares geradas em computador fornece aos estudantes uma 
noção mais aprofundada da arquitetura molecular por meio de representações de esfera e palito e de preenchi
mento de espaço das moléculas. Além disso, adicionamos mapas de distribuição de cargas em casos selecionados, 
nos quais acreditamos que eles possam contribuir para o entendimento dos estudantes. Continuamos ainda a dar 
ênfase às representações tridimensionais nas nossas ilustrações. Nosso objetivo permanece sendo o uso de cores e 
fotos para enfatizar pontos importantes, focar a atenção do aluno e dar ao livro uma aparência despojada e convi
dativa. 

Enfatizamos o aprendizado orientado ao conceito por todo o livro. Uma nova característica presente nesta edição 
é a seção "O que está por vir" na abertura de cada capítulo. Essa seção oferece aos estudantes uma breve visão das 
principais idéias e relações que o capítulo abordará. Esperamos que, com isso, os estudantes iniciem o estudo dos ca
pítulos com mais confia11ça, por terem tuna noção da direção que seus estudos tomarão. Os elos de co11ceito ( - ) 
continuam a fornecer referências cruzadas, fáceis de serem visualizadas, para materiais pertinentes abordados an
teriorn1ente. A seção "Estratégias t1a química'', que ajuda os estudantes na resolução de problemas e os faz 'pensar 
como quimicos', permanece como uma importante característica. Adicionamos mais questões conceituais aos 
exercícios de final de capítulo. Os exercícios cumulativos, que dão aos estudantes a oportunidade de resolver pro
blemas mais desafiadores, integrando os conceitos do capítulo com os tratados em capítulos anteriores, também 
cresceram em número. 

O livro está bastante atualizado. Referências a acontecimentos recentes ajudam os estudantes a relacionar seus 
estudos de química com suas experiências de vida cotidianas. Novos ensaios nas bem recebidas seções" A qtúmica 
no trabalho" e" A quín1ica e a vida" enfatizam os acontecimentos mundiais, as descobertas científicas eos avanços 
médicos que se sucederam desde a publicação da oitava edição. Mantivemos nosso foco nos aspectos positivos da 
química, sem deixar de lado os problemas que podem surgir em um mundo ternológico em crescimento. Nosso 
objetivo é ajudar os estudru1tes a compreender a perspectiva do mundo real da química e o modo como a química 
afeta sua vida. 

Você também verá que: 

• Revisa.mos os exercícios de final de capítulo, com foco especial nos exercícios cuja numeração está em preto. 
• Conduzimos a estratégia de resolução de problemas em etapas - Análise, Planejamento, Resolução e Con

ferência -na maioria dos exercícios 'Como fazer' do livro, a fim de fornecermos um guia adicional na reso
J ução de problen1as. 

• Adicionamos estratégias de resolução de problemas em 'Como fazer' selecionados, que realçam os cálculos 
matemáticos para ensinar aos estudantes como realizá-los melhor. 

• Revimos e revisamos todos os capítulos com base nas sugestões de revisores e usuários. Por exemplo: 
- Adicionamos uma breve introdução à química orgânica no Capítulo 2. 
- Melhoramos a apresentação da primeira lei da termodinâmica no Capítulo 5. 
- Expandimos a abordagem de supercondutividade no Capítulo 12. 
- Revisamos o tratamento introdutório de equilíbrio, e liminando a distinção artificial entre constantes de 

equilJbrio nos gases e na fase aquosa. 
- Melhoramos o tratamento de compostos de coordenação no Capítulo 24. 



Prefácio XV 

Para o estudante 

A nona edição de Q11ínzica: a ciência central foi escrita para iniciá-lo na química moderna. Nesses mujtos anos 
que praticamos a química, descobrimos que ela é um. desafio intel.ectual estimu lante e uma porção extraordinaria
mente 1ica e variada de nossa herança cultural. Esperamos que, à medida que avance em seus estudos, você com
partilhe conosco desse entusiasmo. Esperamos também que você perceba a importância da química no seu 
dia-a-dia. Como autores, som.os verdadeiramente encarregados por seu professor a ajudá-lo a aprender quirruca. 
Com base nos comentários dos estudantes e dos professores que usaram este livro nas edições anteriores, acredita
mos que fizemos um bom traba lho. Naturalmente, esperamos que o livro continue a evoluir em suas edições futu
ras. Convidamos você a escrever para nós, nos dizendo o que acha do livro, de forma que saibamos onde podemos 
contribujr mais. Gostaríamos de saber também de quajsquer pontos fracos, de modo que possamos melhorar ain
da n1ais o livro e1n edições subseqüentes. Nossos endereços são fornecidos no final do prefácio. 

Conselhos para aprender e estudar química 

Aprender química exige tanto a assimilação de muitos conceitos novos quanto o desenvolvin1ento de habilida
des analíticas. Neste livro, fornecemos a você numerosas ferramentas para ajudá-lo a ter sucesso em ambos os casos. 

À medida que prosseguir em seu curso de quín1ica, você deve desenvolver bons hábitos de estudo para aju
dá-lo no processo de aprendizado. Oferecenios as dicas a seguir para que tenha sucesso em seu estudo em química: 

Não fique para trás! No seu curso de química, novos tópicos serão baseados em materiais já apresentados. Se 
você não se mantiver em dia com a leitura e a resolução de probl.emas, achará muito mais difícil acompanhar as au
las e as abordagens dos tópicos atuais. Simplesmente se preparar na véspera das provas te1n se mostrado uma ma
neira ineficiente para estudar qualquer assunto, inclusive guímica. 

Foque seu estudo! A quantidade de informações que você vai receber em seu curso de química pode parecer al
gumas vezes excessiva. É essencial reconhecer os conceitos e as habilidades particularmente importantes. Ouça 
atentamente as orientações e as ênfases fornecidas pelos seus professores. Preste atenção às habilidades reforçadas 
nos 'Como fazer'. Observe as sentenças em itálico no decorrer do livro e estude os conceitos apresentados no resu
mo dos capítulos. 

Mantenha boas notns de nuln. Suas notas de auJa lhe fornecerão registros claros e concisos do gue seu professor 
considera importante. Use suas notas de aula em conjunto com este livro -essa é a melhor maneira de determinar 
qual material estudar. 

Lein rnpidn111ente os tópicos do livro antes de eles sere111 discutidos e111 a1tln. Ler um tópico antes da aula tomará mais 
fácil para você tomar boas notas. Primeiro, leia a introdução e o resumo. Em seguida, leia rapidamente todo o capí
tulo, pulando os 'Como fazer' e as seções suplementares. Preste atenção no tíh1lo das seções e subseções, que dão a 
você uma idéia do objetivo dos tópicos. Tente evitar pensar que você deve aprender e entender de uma vez só. 

Depois da nu ln, lein c11idndosa111e11teos tópicos discutidos. Você provavelmente precisará ler o 1naterial determinado 
' mais de uma vez para dominá-lo. A medida que você for lendo esse 1naterial, preste atenção nos conceitos apresen-

tados e nas aplicações desses conceitos nos e.xerócios 'Como fazer'. Assim gue achar que entendeu o 'Como fazer', 
resolva o exercício 'Pratique' que o acompanha. No decorrer do livro, você encontrará exercícios 'Como fazer espe
cial'. Esses exercidos são desenvolvidos para ajudá-lo a ver como os conceitos e os métodos aprendidos nos capítu
los anteriores podem ser t111idos a materiais recentemente aprendidos. 

' Aprenda a línguage111 da quf111.icn. Ao estudar química, você encontrará muitas palavras novas. E in1portante 
prestar atenção nessas palavras e saber seu signjficado ou a entidade à qual elas se referem. Saber identificar subs
tâncias químicas a partir de seu nome é uma habilidade importante, que pode ajudá-lo a não cometer erros nas 
provas. 

Esforce-se e111 todos os exercícios de final de capítulo. Resolver os exercícios selecionados por seu professor oferece a 
prática necessária para relembrar e usar as idéias essenciais do capítulo. Você não pode aprender s implesmente 
pela observação-deve ser um participante. Se ficar enroscado em um exercício, procure a ajud.a de seu professor, 
de seu nionitor ou de um outro estudante. Gastar mais de 20 minutos em um único exerócio raramente é eficiente, 
a 01enos que você saiba que ele é de fato desafiador. 

Faça uso do site. A lgumas coisas são mais fáceis de aprender pela descoberta, ao passo que outras são mais bem 
demonstradas em três ditnensões. Use o Companion Website deste livro e passe boa parte de seu tempo em conta
to com a química. 

Em resumo, é preciso trabalhar duro, estudar de maneira eficiente e usar as ferramentas disponíveis para você, 
entre elas este livro. Queremos ajudá-lo a aprender mais sobre o mundo da química e a compreender por gue ela é 
a ciência. central. 
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Materiais adicionais 

No Con1panion Website deste livro (www.prenha11.com/brown_br), professores e estudantes têm acesso a di
versos materiais adicionais que facilitam tanto a exposição das aulas como o processo de aprendizado. 

Para os professores 
• Manual de soluções em inglês. 
• Transparências em PowerPoint. 
As tra115parências e o manual de soluções são protegidos por senha. Para ter acesso a eles, o professor que ado

ta o livro deve entrar em contato com seu representante Pearson ou enviar um e-mail para wuversitarios@pearso
ned.com. 

Para os estudantes 
• Exercícios autocorrigíveis. 
• lnü:meros exerácios em inglês, d ivididos por capítulos para facilitar o aprendizado. 

• Diversos recursos visuais, que incl.uem filmes, modelos 30 , atividades, animações e visualização de molé
culas. 

• Todos os apêndices referenciados no U\rro, bem como um glossário e as respostas dos exercícios selecionados 
do livro-texto. 
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Capítulo 

Introdução: 
matéria e medidas 

V oce Jª ii naginou por que o gelo derrete e a água evapora? Por que 
as folhas das árvores mudam de cor no outono ou como uma bateria gera eletri
cjdade? Por que os alimentos levain mais tempo para deteriorar-se quando são 
mantidos relJigerados ou como nosso organismo usa os alimentos para manter 
a vida? A química fornece respostas para essas e outras incontáve.is perguntas. 

A química é o estudo das propriedades dos 1nateriais e das mudanças so
fridas por estes. Um dos prazeres de aprender química é ver como os princípi
os químicos estão presentes em todos os aspectos de nossas vidas, desde 
atividades cotidianas, como acender um fósforo, até as mais complexas, como 
o desenvolvimento de novos medjcarnentos para a cura do câncer. Você está 
apenas começando a viagem de aprender química. De certo modo, este livro 
será seu guia. DuTante todo o curso, esperamos que você ache este livro tanto 
agradável como educacional. À medida que você estudar, tenha em mente que 
os princípios e conceitos quúnicos aprendidos são ferramentas para ajudá-lo a 
entender melhor o mundo ao seu redor, e não fins em si mesmos. Esse primei
ro capítulo prepara a base para nossos estudos fornecendo uma visão geral da 
química e trata de alg11ns conceitos fundamentais sobre matéria e medidas 
científicas. A lista ao lado, intitulada "O que está por vir", apresenta um resu
mo de alguns pontos que serão abordados neste capítuJo. 

1 .1 O estudo da química 

Antes de viajar para uma cidade desconhecida, você deve dar uma olhada 
no n1apa para obter alguma noção de rureção. A química também pode ser 
desconhecida para você, portanto é útil obter uma noção geral do que o espera 
pela frente antes de embarcar em sua viagem. Na realidade, você deve até se 
perguntar por que está fazendo esta viagem. 

A perspectiva molecular da química 

A química envolve o estudo das propriedades e do comportamento da ma
téria. Matéria é o n1ateria1 físico do u11iverso; é tudo que te111 massa e ocupa es
paço. Este livro, seu corpo, as roupas que você está usando e o ar que você 
respira são todos exemplos de matéria . . Nem todas as formas de matéria são 
tão comuns ou tão fami liares, mas inúmeros experimentos têm mostrado que 
urna variedade enorme de matéria em nosso planeta origina-se de combina
ções de aproximadamente apenas cem substâncias básicas ou elementares 

~ O que está por vir "4 

• Começamos nossos estudos for
necendo uma breve perspectiva 
do que trata a química e por que 
estudar quíntica. 

• Depois examinaremos algumas 
maneiras fundamentaii; de clas
sificar os materiajs, caracteri
zando-os como s11bstll11cias p11ras 
ou 111ist11ras e observando que 
existem dois tipos fundamentais 
de substâncias puras: eh•1nenlos e 
co111postos. 

• Então abordaremosalguns Hpos 
diferentes de classificação ou 
propriedade que usamos para ca
racterizar, jdentificar e separar 
substâncias. 

• Muitas propriedades baseiam-se 
em medidas quantitativas, en
volvendo tanto números como 
unidades. 

• As unidades de medidas usadas 
por toda ciência são as do siste11w 
1mifrico, um sistema decimal de 
medidas. 

• As incertezas inerentes a toda 
medida de grandeza e àquelas 
obtidas de cálculos envolvendo 
medjdas de grandeza são ex
pressas pelo número de dígitos 
significativos ou algaris111os sig-
11ificaliws usados para relatar o 
número. 

• Tanto unidades co1no n(rmeros 
são considerados para o cálcu
lo, e obter as unjdades corretas 
para esse resultado (! uma ma
neira importante de conferir se 
o cálculo está correto. 
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chamadas elementos. Ao longo deste texto, buscaremos relacionar as propriedades da matéria com a composição, 
isto é, aos elementos específicos que ela contém. 

A química também proporciona uma base para a compreensão das propriedades da matéria em termos de áto
mos, que são suas partículas infinitamente pequenas. Cada elemento é composto de um único tipo de átomo. Vere
mos que as propriedades da matéria relacionam-se não apenas aos tipos de átomos que ela contém (con1posição), 
mas também aos arranjos desses átomos (estrutura). 

Os átomos podem se combinar para formar moléculas nas quais dois ou mais átomos estão ligados de forma 
espeófica. No decorrer deste livro você verá moléculas representadas por esferas coloridas para demonstrar como 
seus átomos componentes conectam-se entre si (Figura 1.1). A cor simplesmente proporciona un1 meio convenien
te de se distinguir os átomos de diferentes elementos. As moléculas de etanol e etilenoglicol, representadas na Fi
gura 1.1, diferem de alguma maneira na con1posição. O etanol contém uma esfera vermelha, a qual representa um 
átomo de oxigênio, enquanto o etilenoglicol contém duas esferas vermelhas. 

Mesmo diferenças aparentemente insigiillicantes na composição ou na estrutura das moléculas podem causar 
d iferenças profundas em suas propriedades. O etanol, também cl1amado de álcool de cereais, é o álcool presente 
em bebidas con10 cerveja e vinho. O etilenoglicol, por outro lado, é um líquido 
viscoso usado como aditivo automotivo anticongelante. As propriedades des
sas duas substâncias diferem en1 vários aspectos, il1cluindo as temperaturas 
nas quais elas congelam e evaporam. Um dos desafios dos químicos é a lterar 
as moléculas de maneira controlada, criando novas s ubstâncias com proprie
dades diferentes. 

MODELOS 3-0 
Oxigênio, Água, Dióxido de 
carbono, Etanol, Etilenoglicol, 
Aspirina 

Toda mudança no mw1do observável - de água fervente a trocas que ocorrem à medida que nossos organis
mos combatem as viroses invasoras - tem sua base no mundo não observável dos átomos e moléculas. Assin1, à 
medida que prosseguirmos com nosso estudo sobre qtúmica, perceberemos que estamos pensando em dois uni
versos: o universo 111acroscópico de objetos de tan1anho normal (111acro =grande) e o universo submicroscópico dos 
átomos. Realizan1os nossas observações no universo macroscópico com nossa percepção cotidiana - no laboratório 
e ao nosso redor. Entretanto, para entender esse universo devemos visualizar como os átomos se comportam. 

Por que estudar química? 
A química fornece explicações importantes sobre nosso mundo e como ele funciona. É uma ciência extrema

mente prática que tem g ran.de impacto no dia-a-dia. De fato, a química encontra-se próxima do cerne de vários 
problemas que preocupam a todos: melhoria no tratamento da saúde, conservação dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e suprimento de 11ossas necessidades diárias de alimentos, vestuário e moradia. Usando a quí
mica, descobrimos medicamentos que melhoram a saúde e prolongam v.idas. Aumentamos a produção de 
alimentos por meio do desenvolvimento de fertilizantes e pesticidas. Criamos plásticos e outros materiais que são 
usados em todas as áreas. Infelizmente, alguns produtos químicos apresentam grande potencial de causar dano à 

(a) Oxigênio 

(d) Etanol 

(b) Água 

(e) Dióxido de carbono (e) Etilenoglicol (f) Aspirina 

Figura 1.1 Modelos moleculares. As esferas brancas, pretas e vermelhas representam, respectivamente, os átomos de 
hidrogênio, carbono e oxigênio. 
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saúde ou ao meio ambiente. Nosso maior interesse como cidadãos e consumidores conscientes é entender os pro
fundos efeitos, tanto positivos quanto negativos, que um produto químico pode provocar e chegar a un1 consenso 
sobre sua utilização. 

Entretanto, muitos de vocês estão estudando química não apenas para satisfazer curiosidades ou tornar-se 
consumidores ou cidadãos mais informados, mas porque é uma parte indispensável da g rade curricular. O curso 
pode ser biologia, engenharia, agronomia, geologia ou qualquer outro. Por que tantos temas diferentes contêm u.m 
vú"l.culo indispensável com a química? A resposta é que a química, devido à sua própria natureza, é a ciência central. 
Nossas interações com o mundo material levantam questões básicas sobre os materiais ao nosso redor. Quais as 
suas composições e propriedades? Como eles i:nteragen1 conosco e com o ambiente? Como, por qLte e quando eles 
sof.rem mudanças? Essas questões são importantes quer o materiaJ seja parte de chips de al ta tecnologia de um 
computador, um pigmento antigo usado por Ltm pintor renascentista ou o DNA que transmite uúormações genéti
cas em nossos organismos (.Figura 1.2). A química fornece respostas para essas e outras incontáveis perguntas. 

Estudando química, você aprenderá a usar a linguagem e os conceitos que se têm desenvolvido para descrever 
e melhorar o entendimento da matéria. A linguagem da química é uma lingi1agem cientifica universal, largamente 
utilizada em outras disciplinas. Alén1 disso, o entendimento do comportamento de átomos e moléculas fornece 
uma larga comp.reensão de outras áreas da ciência moderna, tecnologia e engenharia. Por essa razão, a química pro
vavelme:i1te terá importante papel no seu futuro. Você estará mais bem preparado se ampliar seu e11tendimento dos 
prinópios químicos, e é nosso objetivo ajudá-lo a alcançar isso. 

1 .2 Classificações da matéria 

Vamos começar nosso estudo da qtúmica examinando algitmas formas fundamentais de classificar e descrever 
a matéria. As matérias podem ser classificadas de duas maneiras principais: de acordo com seu estado físico (corno 
gás, liquido ou sólido) e de acordo com sua composição (como elemento, composto ou mistura). 

Estados da matéria 
Uma amostra de matéria pode ser ttm gás, um liqttido ou um sólido. Essas três formas de matéria são chama

das de estados da maté ria, os quais diferem em algumas de suas propriedades observáveis mais sin1ples. Um gás 
(também conhecido como vapor) não tem volume nem forma definida; mais especificamente assume o volume e a 
forma do recipiente que o contém. Um gás pode ser comprimido, para ocupar um volume 1nenor, ou expandido, 
para ocupar um volume maior. Um líquido tem um volume definido, independentemente do recipiente que o 
contém, mas não tem UJ11a forma definida; assume a forma da parte do recipiente que ele ocupa. Um sólido tem 
tanto forma quanto volume definidos; é rígido. Nem os líquidos nem os sólidos podem ser comprimidos a qual
quer escala apreciável. 

As propriedades dos estados podem ser entendidas em nível molecular (Figura 1.4). Em um gás, as moléculas 
estão muito distantes umas das outras e n1ove1n-se co1n velocidades muito al
tas, colidindo repetidamente entre si e contra as paredes do recipiente. Em um 
líqLúdo, as moléculas estão mais empacotadas, mas ainda se movem rapida
mente, permitindo-lhes desviar-se umas das outras; assim, líquidos vertem-se 
facilmente. Em um sólido, as moléculas estão presas entre si, geralmente com 

('.) ANIMAÇÃO 
~'; Fases da matéria 

ar.ranjas definidos, nos quais elas podem apenas oscilar superficialmente em suas posições fixas. Portanto, sólidos 
tên1 formas rígidas. 

(a) (b) (e) 

Figura 1.2 (a) Visão de um chip 
de computador no microscópio. 
(b) Pintura renascentista, A virgem 
que lê, de Vittore Carpaccio 
(1472-1526). (c) Um filamento 
longo de DNA que escapou de 
uma célula danificada de certa 
bactéria. 
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Substâncias puras 
A maioria das formas de matéria que encontramos - por exemplo, o ar que respiramos (um gás), a gasolina 

para carros (um .líquido) e as calçadas por onde caminhamos (um sólido) - não são quimicamente puras. Entre
tanto, podemos decompor ou separar esses tipos de matéria em. substâncias ptuas diferentes. Uma substân cia 
p ura (em geral, chamada simplesmente de substância) é a matéria que tem propriedades djstintas e tuna co1nposi-, 
ção que não varia de amostra para amostra. Agua e sal de cozinha comum (cloreto de sódio), componentes básicos 
da água do mar, são exemplos de substâncias puras. 

A química no trabalho A química e a indústr ia química 

A n1aioria das pessoas está acostun1ada com produtos quími
cos domésticos como os mostrados na Figura 1.3, mas poucos 
perceben1 o tamanho e a ímportãncia da indústria química. As 
vendas mundiais de produtos químicos e similares produzidos 
nos Estados Unidos totalizam mais de 400 bilhões de dólares 
anualmente. A indústria química emprega mais de lO'Yo de todos 
os cientistas e engenheiros e é w11 importante contribuinte da 
economia norte-americana. 

Quantidades enormes de produtos químicos são produzidas a 
cada ano e servem como matéria-prima para uma variedade de 
usos, incluindo a fabricação de produtos metálicos, plásticos, fer
tilizantes, medicame11tos, combustíveis, tintas, adesivos, pestió
das, fibras sintéticas, chips para microprocessadores e uma 
infinidade de o utros produtos. A Tabela 1.1 relaciona os dez pro
dutos químicos mais fabricados nos Estados Unidos. Aborda.re
mos muitas dessas substâncias e sua utiJização à medida que 
progredirmos no curso. 

As pessoas formadas em química ocupam urna va.riedade de 
cargos na indústria, no governo e nas universidades. As que 
trabalham na indústria química têm cargos de químicos laborato
dais, realizando experimentos para desenvolver novos produtos 
(pesquisa e desenvolvimento), analisando materiais (controle de 
qualidade) ou auxiliando os consumidores no uso de produtos 
(vendas e serviços). Outras, com mais experiência ou treinamen
to, podem trabalhar como gerentes ou diretores de companhia. 
Existem também carrei.ras alternativas para as quais wn curso de 
química pode prepa.rá-la, como para o magistério, a n1ediooa, a 
pesquisa bioquímica, a óêncía da informação, o trabalho com meio 

Figure 1.3 Muitos produtos de uso doméstico, 
comercializados nos supermercados, têm 
composições químicas muito comuns. 

ambiente, as vendas técnicas ou o trabalho em agências governamentais de fiscalização e leis de patentes. 

TABELA 1.1 Os dez produtos químicos mais fabricados pela indústria química em 2000" 

Classificação Produto químico Fórmula Produção em 2000 Principais usos finais 
(bilhões de libras) 

1 Ácido s ulfúrico Hi504 87 Fertilizantes, fabricação de produtos 
• qwmicos 

2 Nitrogênio Nz 81 Fertilizantes 

3 Oxigênio 0 2 55 Aço, soldagem 

4 Etileno CiH4 55 Plásticos, anticongelantes 

5 Cal CaO 44 Papel, cimento, aço 

6 Amônia NH3 36 Fertilizantes 

7 Propileno C}HA 32 Plásticos 

8 ' Acido fosfórico Ji3P04 26 Fertilizantes 

9 Cloro Clz 26 Alvejantes, plás ticos, purificação de 
' agua 

10 Hidróxido de sódio NaOH 24 Produção de alumínio, sabão 

'A matoria dos dados é da Clu:mical nnt1 E.11gi11eeri11g News, 25 jun. 2001, pp. 45, 46. 
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Gás 

Figura 1.4 Os três estados físicos 
da água sào vapor de água, água 
líquida e gelo. Nesta foto vemos os 
estados líquido e sólido da água. 
Não podemos ver o vapor de água. 
O que vemos quando olhamos para 
a fumaça ou para as nuvens são 
gotas minúsculas de água líquida 
dispersas na atmosfera. A visão 
molecular mostra que as moléculas 
no estado sólido são arranjadas de 
maneira mais ordenada do que no 
estado líquido. As moléculas no gás 
estão muito mais separadas do que 
no líquido ou no sólido. 

Todas as substâncias são elementos ou compostos. Os elementos não podem ser decompostos em subs tâncias 
mais simples. Em nível molecular, cada elemento é composto de somente um tipo de áton10 LFigw·a 1.5 (a e b)). 
Compostos são constituídos de dois ou mais elementos, logo eles contêm dois ou mais tipos de átomos [Figura 1.5 
(e)]. A água, por exemplo, é um composto constituído de dois elementos, ltldrogênio e oxigênio. A Figura 1.5 (d) 
mostra certa mistura de substâncias. Misturas são combinações de duas ou mais s ubstâncias nas quais cada uma 
mantém sua própria identidade química. 

Elementos 
Na atualidade, existem 114 elementos conhecidos. A abundância desses elementos varia bastante, corno mos

trado na Figura 1.6. Por exemplo, apenas cinco elementos respondem por mais de 90o/o da crosta terrestre: oxigê
nio, silício, alumínio, ferro e cálcio. Em contrapartida, apenas três elementos (oxigênio, carbono e hidrogênio) 
respondem por mais de 90o/o da massa do corpo hu.mano. 

(a) Átomos de um 
elen1ento 

(b) Moléculas de um 
elemento 

(e) Moléculas de um 
composto 

{d) Mistura de elementos 
e um composto 

Figura 1.5 Cada elemento contém um único tipo de átomo. Os elementos podem ser constituídos de átomos individuais, como 
em (a), ou moléculas, como em (b). Os compostos contêm dois ou mais átomos diferentes unidos quimicamente, como em (c). 
Uma mistura contém unidades individuais de componentes, mostrado em (d) tanto como átomos quanto como moléculas. 
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Figura 1.6 Os elementos em 
porcentagem de massa na (a) 
crosta terrestre (incluindo oceanos 
e atmosfera) e (b) no corpo 
humano. 

Cálcio 
3,4o/o 

Alunúnio 
7,So/o Outros h )2º/o 

Oxigênio 
49,5% 

Silício 
25,7o/o 

• 

Crosta terrestre 

(a) 

' 

Outros 
7% 

/ 
Hidrogênio 

/10°/o 

Carbono 
18o/o 

Corpo humano 

(b) 

TABELA 1.2 Alguns elementos comuns e seus símbolos 

Carbono c Alumínio AI Cobre Cu (de c11pr11n1) 

Flúor F Bário Ba Ferro Fe 

Hidrogênio }-[ Cálcio Ca Chun1bo Pb (de p/11111b11111) 

lodo T Cloro Cl Mercúrio Hg (de ltydrargyr11111) 

Nitrogênio N Hélio He Potássio K (de kali11t11) 

Oxigênio o Magnésio Mg Prata Ag (de arge11t11111) 

Fósforo P (de phospl1or11s) Platú1a Pt Sódio Na (de 11atri11111) 

Enxofre S (de s111f11r) Silício Si Estanho Sn (de sta11n11111) 

Alguns dos elerne.ntos mais comuns estão relacionados na Tabela 1.2, com as abreviaturas químicas - ou sím
bolos químjcos - usadas para simbolizá-los. Todos os elementos químicos conhecidos e seus símbolos estão rela
cionados no encarte deste livro. A tabela na qual o símbolo químico para cada elemento está dentro de um cubículo 
é chamada de tabela periódica. Na tabela periódica os elementos são organjzados em colunas verticais de forma que 
e lementos intimamente relacionados são agrupados. Descrevemos essa importa11te ferramenta com mais detalhes 
na Seção 2.5. 

O sín1bo lo de cad a elemento consiste de uma o u duas letras, com a primeira maiúscula. Esses sí1nbolos são ge
ralmente derivados do nom.e do elemento en1 latim. Você precisará saber esses símbolos e aprender outros à medi
da que se deparar com eles no livro. 

Figura 1. 7 A água decompõe-se 
em seus elementos constituintes, 
hidrogênio e oxigênio, quando 
uma corrente elétríca direta passa 
por ela. O volume de hidrogênio (à 
direita) é duas vezes maior que o 
volume do oxigênio (à esquerda). 

Compostos 
A maio1ia dos elementos pode interagir com outros ele1nentos para formar 

compostos. O gás hidrogênio, por exemplo, incendeia~se em presença do gás 
oxigênio para formar água. Reciprocamente, a água pode se decompor nos e le
mentos que a compõem com passagem de uma corrente elétrica, como mostra
do na Figura 1.7. A água pura, independentemente de sua origem, consiste de 
11°/o de hidrogênio e 89°/o de oxigênio por massa. Essa composição macroscó
pica corresponde à composição molecular, que consiste de dois átomos de hidro
gênio combinados com um de oxigênio. Como visto na Tabela 1.3, as proprieda
des da água não mantêm nenhuma semelhança com as dos elementos que a 
con1põem. Hidrogênio, oxigênio e água são substâncias distintas. 

A observação de que a composição elementar de um composto puro é sem
pre a mesma é conhecida como lei da composição cons tante (ou lei das propor
ções d efinitivas). Ela foi divulgada primeiro pelo químico francês Joseph Louis 
Proust (1754-1826) por volta de 1800. Apesar de essa lei ser conhecida há maJs 
de 200 anos, permanece entre algumas pessoas a crença geral de que existe uma 
diferença básica entre compostos preparados em laboratório e seus correspon
dentes encontrados na natureza. Entretanto, um co1nposto puro tem a mesma 
composição e propriedades independentemente de sua origem. Tanto os quí
micos como a natureza têm de usar os n1esmos ele1nentos e trabalhar sob as 

mesmas leis nahLraís. Quando dois materiais diferem na composição e nas propriedades, sabemos que são constituí
dos de compostos d iferentes ou que eles diferem na pureza. 
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TABELA 1.3 Comparação entre água, hidrogênio e oxigênio 
, 

Oxigênio Agua Hidrogênio 

~ 
ANIMAÇÃO 

Estadoª Líquido Gás Gás Eletrólise da água 

Ponto de ebulição normal JOO ºC - 253 ºC - 183 ºC 

Densidade" 1,00 g/mL 0,084 g/L 1,33 g/L 

Combustão Não Sim Não 

•À temperatura ambiente e pressão atmosférica. (Veja Seção 102.) 

Misturas 
A maiori.a das matérias que encontramos consiste de rnisturas de diferentes substâncias. Cada substância em 

uma mistura mantém sua própria identidade química e, conseqüenten1ente, suas próprias propriedades. Enquan
to substâncias puras têm composições fixas, as composições das misturas podem variar. Uma xícara de café adoça
do, por exemplo, pode conter pouco ou muito açúcar. As s ubs tâncias que compõem uma mis tura (corno açúcar e 
água) são chamadas co111pone11tes da mistura. 

Algumas misturas, como areia, pedra e madeira, não têm a mesma composição, propriedades e aparência por 
toda a mistura. Elas são /1eterogêneas [Figura 1.8 (a)]. Misturas que são uniformes são ho111ogêneas. O ar é uma mistu
ra homogênea das substâncias gasosas nitrogênio, oxigênio e menores quantidades de outras substâncias. O nitro
gênio no ar tem todas as propriedades que o nitrogênio puro porque tanto a substância pura quanto a mistura 
contêm as mesmas moléculas de nitrogênio. Sa l, açúcar e muitas outras substâncias dissolvem-se em água para 
fo1mar misturas homogêneas [Figura 1.8 (b)]. Elas são também chamadas de soluções. A Figura 1.9 resume a clas
s ificação da matéria em elementos, compostos e m.is turas. 

(a) 

COMO FAZER 1.1 

(b) 

Figura 1.8 (a) Muitos materiais 
comuns, incluindo pedras, são 
heterogêneos. Esta foto tirada de 
perto é de malaquita, um mineral 
de cobre. (b) Misturas 
homogêneas são chamadas de 
soluções. Muitas substâncias, 
incluindo o sólido azul mostrado 
nesta foto (sulfato de cobre), 
dissolvem-se em água para formar 
soluções. 

O 'ow·o branco' usado em jóias contém dois elementos, ouro e paládio. Duas amostras distintas de ouro branco dife
ren1 en1 relaç.io às quantidades de ouro e paládio que contêm. Ambas apresentam composição unifom1e. Sem saber 
mais nada sobre os materiais, como você classificaàa o ouro branco? 

Solução Vamos usar o esquema mostrado na Figura 1.9 a seguir. Un1a vez que o material é uniforn1e, ele é 
homogêneo. Uma vez que sua composição varia de uma amostra para a outra, não pode ser uni composto. 
Contrariamente, tem de ser uma mistura homogênea. Pode ser dito que ouro e paládio formam uma solução sólida. 

PRATIQUE 

A aspirina é composta de 60,0°/o de carbono, 4,5°/o de hidrogênio e 35,So/o de oxigênio por massa, independentemente 
de sua origem. A aspirina é urna 1nistura ou um composto? 

Resposta: um composto porque sua composição é constante. 
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ANIMAÇÃO 
Classificação da matéria 

Não 

Mistura 
heterogênea 

Não 

Elemento 

Matéria 

É toda 
uniforme? 

ão 

Substância pura 

Pode ser separada 
em substâncias 
mais simples? 

Sim 

Homogênea 

Tem 
composição 

variável? 

Sim 

Composto 

Sin1 

Mistura 
hon1ogênea 

(solução) 

Figura 1.9 Esquema de classificação da matéria. Em nível químico, toda matéria é 
classificada basicamente como elementos ou compostos. 

1 . 3 Propriedades da matéria 

Toda substância tem um conjunto único de propriedades - características que nos pem1item reconhecê-las e 
distingui-las de outras substâncias. Por exemplo, as propriedades relacionadas na Tabela 1.3 permitem-nos dife
renciar entre hidrogênio, oxigênio e água. As propriedades da matéria podem ser classificadas como físicas ou. quí
micas. As propriedades físicas podem ser n1edidas sem alterar a identidade e a con1posição das substâncias. Essas 
propriedades ú1cluem cor, odor, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e dureza . As propriedades quími
cas descrevem como uma substância pode se alterar ou reagir para formar outras. Uma propriedade química co
mum é a capacidade de sofrer combustão, ou seja, de queúnar-se na presença de oxigênio. 

Algumas propriedades - como temperatura, ponto de fusão e densidade - não dependem da quantidade de 
amostra analisada. Essas propriedades, chamadas propriedades intensivas, são particularmente úteis na química 
porque muitas podem ser usadas para identificar substâncias. As propriedades extensivas das substâncias depen
dem da quantidade de amostra e incluem medidas de massa e volun1e. Elas estão relacionadas com qun11tidade de 
substância presente. 

Mudanças físicas e químicas 
Do mesmo modo que suas propriedades, as mudanças que as substâncias sofrem podem ser classificad as 

como físicas ou químicas. Durante as mudanças físicas uma substância apresenta alteração em sua aparência fí
s ica, mas não em sua composição. A evaporação da água é uma mudança física. Quando a água evapora, ela pas
sa do estado liquido para o gasoso, mas é ainda composta de moléculas de água, corno representado 
anteriormente na Figura 1.4. Todas as mudanças de estado (por exeo1plo, de liquido para gás ou de liquido para 
sólido) são rnudanças físicas. 
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Figura 1.1 O Em reações 
químicas, as identidades das 
substâncias mudam. Neste caso, 
uma mistura de hidrogênio e 
oxigênio sofre uma mudança 
química para formar água. 

Nas mudanças químicas (também chamadas de reações químicas) uma substância é transformada em uma 
substância quimicamente diferente. Quando o hidrogênio queima no ar, por exemplo, sofre uma mudança quími
ca porque combina-se com oxigênio para formar água. Uma visão em 1úvel molecular desse processo está repre
sentada na Figura 1.10. 

Mudanças químicas poden1 ser dramáticas. No relato a seguir, Ira Remsen, autor de un1 Livro popular de qtú
mica publicado em 1901, descreveu sua primeira experiência com reações químicas. A reação química que ele ob
servou é mostrada na Figura 1.11. 

Ao ler um Livro de qtúmica, deparei com a seguinte afirmação: "ácido nítrico age sobre o cobre" e resolvi ver o 
que isso significava. Tendo conseguido um pouco de ácido nítrico, queria apenas compreender o que a palavra 
'agir sobre' significava. Em prol do co11hecimento, estava disposto a desperdiçar uma das poucas moedas de cobre 
que tinha. Coloquei ttma delas na mesa, abri uma garrafa com a etiqueta 'ácido nítrico', derramei um pouco do li
quido no cobre e 1ne preparei para observar. Mas o que foi essa coisa extraordinária que presenciei? A moeda já ti
nha se transformado, e não foi uma pequena transformação. Um liquido azul-esverdeado espun1ou e lançou 
fumaça sobre a moeda e a mesa. O ar ficou vermelho-escuro. Como poderia parar isso? Tentei pegar a moeda e 
jogá-la pela janela. Aprendi outro fato: ácido nítrico age sobre os dedos. A dor conduziu-me para outro experimen
to não premeditado. Esfreguei meus dedos na calça e descobri que ácido nítrico age sobre calças. Esta foi a expe
riência mais impressionante que já fiz. Mesmo agora, falo disso com preocupação. Foi assustador para mim. 
Obviamente a única mai1eira de entender esses notáveis tipos de ação é observando os resultados, experimentan
do, trabalhando em laboratório. 

~ i/ ITIUC : 
AC IO CON I 

l liNO, J 

(a) (b) (e) 

Figura 1.11 A reação química entre uma moeda de cobre de um centavo norte-americana e ácido nítrico. O cobre 
dissolvido produz a solução azul-esverdeada; o gás marrom avermelhado é dióxido de nitrogênio. 



10 Quí mica: a ciência cen tral 

Figura 1.12 Separação por 
fíltração. Uma mistura de um 
sólido e um líquido é derramada 
através de um filtro de porosidade 
média, neste caso, papel. O líquido 
passa pelo papel enquanto o sólido 
é retido por ele. 

FILME 
Misturas e compostos 

Separação de misturas 

(a) (b) 

Uma vez que cada componente de uma mistura mantém suas propriedades, podemos separar uma mistura 
em seus componentes, tirando vantagem das diferenças em suas propriedades. Por exemplo, uma mistura hetero
gênea de lin1alha de ferro e de ouro pode ser separada uma a wna pela cor do ferro e do ouro. Um modo menos tra
balhoso seria o uso de wn ímã para atrair as limalhas de ferro, deixando o OltrO para trás. Podemos também tirar 
vantagem de uma diferença química importante existente entre eles: muitos ácidos dissolvem o ferro, mas 11ão o 
ouro. Assim, se colocássemos a mish.Lra em ácido apropriado, o ferro se dissolveria e o ouro seria ignorado. Os 
dois poderiam então ser separados por ftltraçlfo, procedimento ilustrado na Figura 1.12. Teríamos de usar outras re
ações químicas, as quais aprenderemos mais tarde, para transformar o ferro dissolvido em metal. 

Poden1os separar misturas hon1ogêneas em seus componentes de maneira análoga. Por exemplo, a água tem 
um ponto de ebulição maio r do que o do sal de cozinha; ela é mais volátil. Se fervermos uma solução desaJ en1 água, 
a água, que é mais volátil, evapora, e o do sal é ignorado. O vapor de água é convertido de volta à forma líquida nas 
paredes do condensador (Figura 1.13). Esse processo é chamado destilaçiio. 

Figura 1.13 Uma aparelho 
simples para a separação de uma 
solução de cloreto de sódio (água 
salgada) em seus componentes. 
Ao ferver a solução, a água 
evaporada condensa-se e é, então, 
coletada em um frasco receptor. 
Depois de toda a água ter sido 
evaporada, o cloreto de sódio 
puro permanece no frasco de 
aquecimento. 

ANIMAÇÃO 
Destílação de água salgada 

Frasco de 
aquecimento 

Bico de Bünsen 

Condensador 

_/ 
, Q.. 
f 1~ Garra 

Entrada de água fria tj~=~ 
Frasco receptor"'-

Água pura 
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• 

{a) (b) (e) 

Figura 1.14 Separação por cromatografia de papel da tinta de caneta em dois componentes. (a) A água começa a 
subir no papel. (b) A água move-se acima da marca de tinta de caneta, dissolvendo seus diferentes componentes em 
diferentes proporções. (c) A água separou a tinta em seus diferentes componentes. 

As diferentes capacidades das substâncias em aderir às superfícies de vá
rios sólidos, como papel e amido, podem ser usadas para separar misturas. 
Esta é a base da cromatografia (literalmente 'a escrita das cores'), uma técnica 

FILME 
Cromatografia de papel de tinta 
de caneta 

que pode dar resu Ltados maravilhosos e dramáticos. Um exemplo de separação cromatográfica de t:in ta de caneta é 
m.ostrado na Figura 1.14. 

Um olhar mais de perto O método científico 

A química é uma ciência experin1ental. Na atualidade, a 
idéia de usar experimentos para entender a natureza parece 
um padrão natural de pensamento para nós, mas houve 
uma época, antes do século XVU, que os experimentos rara
mente eram utilizados. Os gregos antigos, por exemplo, não 
contavam com eles para testar suas idéias. 

Embora dois cientistas diferentes dificilmente abordem o 
mesmo problema exatamente do mesn10 modo, existem al
gumas diretrizes para a prática da ciência, que vêma ser co
nhecidas como método científico. Essas diretrizes estão 
esquematizadas na Figura 1.15. Começamos coletando in
formações, ou dndos, observando e experimentando. Entre
tanto, a coleta de informações não é o objetivo final. O 
intuito é encontrar u1n padrão ou significado de regras em 
nossas observações e entender a origeo1 dessas regras. 

' A medida que realizamos nossos experimentos, poden1os 
começar a ver padrões que nos levem a uma tenlativn de ex
plicnção, ou hjpótese, que nos direciona no planejamento de 

Observações 
e experin1entos 

~ntrar padrões, 
~dências e leis 

experin1entos posteriores. Eventualmente, podemos ser ca
pazes de unir um grande número de informações em uma 
única sentença ou equação e chamá-la de lei cientifica. Lei 
científica é 11111n se11te11çn verbnl concisa 011 11111n equação rnate-
111/ÍI icn que res11111e grnnde vnriednde de obseronções e experiências. 
Temos a tendência de pensar nas leis da natureza como 
regras básicas segundo as quais esta opera. Entretanto, não é 
que a matéria obedeça às leis da natureza; mais especifica
mente, as leis da natureza descrevem o comportamento da 
matéria. 

Em muitos estágios de nossos estudos, poderemos pro
por explicações de por que a natureza se comporta de certa 
maneira em particular. Se uma hipótese é suficientemente 
geral e é continuamente efetiva em prever fatos que ainda 
serão observados, é cha111ada de teoria ou tnodelo. Teoria é 
11111n explicação dos pri11cfpios gerais de certos fe11ô111e11os, co111 
co11sider6vel evidência 011 falos pnrn s11portá-ln. Por exemplo, a 
teoria de Einstein sobre a relatividade foi uma maneira nova 

r Formular e 
testar hipóteses Teoria 

Figura 1.15 O método científico é uma abordagem geral de problemas que 
envolvem observar, procurar padrões nas observações, formu lar hipóteses para explicar 
as observações e testá-las em experimentos posteriores. Essas hipóteses que resistem a 
tais testes e mostram-se úteis em explicar ou prever um comportamento tornam-se 
conhecidas como teorias. 
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e revolucionária de se pensar sobre o espaço e o tempo. 
Entretanto, foi mais do que apenas uma simples hipótese 
porque era possível usá-la para fazer previsões que podiam 
ser testadas experimentalmente. Quando esses experimen
tos foram realizados, os resultados em geral estavam de 
acordo com as previsões e não eram explicados por teorias 
anteriores de tempo e espaço baseadas no trabaJho de New
ton. Portanto, a excelente teoria da relatividade foi ampara
da, n1as não provada. Na realidade, nunca podemos provar 
que uma teoria está absolutamente correta. 

À medida que prosseguirmos, raramente teremos a 
oportunidade de discutir as dúvidas, os conflitos, a dis
cordância de pontos de vista e a revolução de percepção 

1 .4 Unidades de medida 

que nos levaram às idéias a tua is. Precisamos estar atentos 
ao fato de que apenas porque sabemos decifrar os resulta
dos da ciência tão eficazmente em livros não significa que 
o progresso científico seja regular, certo e previsível. 
Algumas das idéias que apresentamos neste livro levaram 
séculos para ser desen,rolvidas e envolveram grande nú
mero de cientistas. Adquirimos nosso entendimento do 
mundo natural apoiando-nos nas obras dos cientistas 
que nos precederan1. Tire vantagem desse entendin1ento. 
Conforme for estudando, exercite sua imaginação. Não te
nha medo de fazer perguntas audazes quando elas vierem 
à sua mente. Você pode ficar encantado com o que vai des
cob.rir. 

Muitas propriedades da matéria são q11n11titntivns; isto é, são associadas a números. Quando um número repre
senta un1a medida quantitativa, as unidades de grandeza devem sempre ser especificadas. Dizer que o compri
me.nto de um lápis é 17,5 não significa nada. Dizer que é 17,5 centímetros descreve adequadamente seu 
comprimento. As unidades usadas em medidas científicas são as do sistema métrico. 

O sistema métrico, desenvolvido injcialmente na França, no final do século XVIII, é usado como o sistema de 
medidas na maioria dos países do mundo. Vários países adotam o sistema inglês de medidas, embora o uso do sis
tema métrico esteja se tomando cada vez mais comum nesses países. 

Unidades SI 
Em 1960, chegou-se a um acordo internacional especificando uma escolha particular de unidades métricas 

para uso em m.edidas cientificas. Essas unidades preferenciais são chamadas unidades Sl, abreviatura de Systen1e 
lnternntio11nl d'Unités. O sistema SI tem sete unidades básicas das quais todas as outras são derivadas. A Tabela 1 .4 re
laciona essas unidades básicas e seus símbolos. Neste capítulo abordaremos as unidades básicas de comprimento, 
m assa e temperatura. 

Os prefixos são usados para inctic.:"lr frações decimais ou múltiplos de várias unidades. Por exemplo, o prefixo 111i/i
representa uma fração 10-3 da unidade: um miligrama (mg) é 10-3 grama (g), um milím etro (mm) é 10-3 metro (m) e 
assim por diante. Os prefixos en1pregados com mais freqüência em química estão relacionados na Tabela 1.5. Ao 
usar o siste1na ST e resolver os exercícios deste livro, é preciso saber u tilizar no tação exponencial. Se você não está 
familiarizado com esse conceito ou quer revisá-lo, recorra ao Apêndice A.l. 

Apesar de ttnidades fora do SI estarem sendo abandonadas, ainda existem algumas que são freqüentemente 
usadas pelos cientistas. Sempre que depararmos com uma unidade fora do SI pela primeira vez, a unidade SI cor
reta será dada. 

Comprimento e massa 
A unidade SI básica de co111pri1nento é o metro (m). As relações entre as unidades dos sistemas inglês e métrico 

que usaremos com mais freqüência neste Livro estão no encarte. Na Seção 1.6 abordaremos como converter unida
des do sistema inglês para o sistema métrico e vice-versa. 

TABELA 1.4 Unidades SI básicas 

Grandeza fís ica Nome da unidade Abreviatura 

Massa Quilogran1a kg 

Con1primento Metro m 

Ten1po Segundo s 
Temperatura Kclvin K 

Quantidade de matéria Mol mol 
Corrente elétrica Ampere A 

Tntensidade luminosa Candela cd 
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TABELA 1.5 Alguns prefixos usados no sistema métrico 

Prefixo A breviatura Significado Exemplo 

Giga e lOq 1 gigâmetro (Cm) = 1 x 109 m 

Mega M 106 1 megâmetro (Mn1) = 1 xJ06 m 

Quilo k 103 1 quLlômetro (km)= l x 103 m 

Deci d io·• 1 decímetro (dm) = O,l 1n 

Centi c 10·2 1 centímetro (cm) = 0,01 n1 

Mili m 10"" 1 milímetro (mm) = 0,001 m 

Micro ,,. 10"" 1 mícron (um.)= 1 xlO~ m 

Nano n 10-9 1 nanÔmetrO (nm) = } X ] 0·9 m 

Pico p 10·12 1 picômetro (pm) = 1 x 10· 12 m 

Femto f 10· l'; 1 femtômetro (hn) = 1 x 10·1~ m 

• Essa é n letra grega n1i. 

Massa ' éa medida da quantidade de material em um objeto. A unidade SI básica de massa é o quilograma (kg). 
Essa unidade básica é singular uma vez que usa o prefixo quilo-, em vez de usar somente a palavra gra111a. Obtêm-se 
outras unidades para massa adicionando-se prefixos à palavra gra111a. 

COMO FAZER 1.2 

Qual é o nome dado para a unidade que é igual a (a) 10-9 grama; (b) 10-6 segundo; (e) 10·3 metro? 

Solução Em cada caso recorremos à Tabela 1.5 para encontrar o prefixo relacionado a cada fração decimal: 
(a) nanograma, ng; (b) microssegundo,11s; (e) n1ilímetro, n1m. 

PRATIQUE 

(a) Qual fração deci111al de un1 segundo corresponde a um picossegundo, ps? (b) Expresse a medida 6,0 xl a3 m usando 
um prefixo para substituir a potência de dez. (e) Use a notação exponencial padrão para expressar3,76 mg em gramas. 

Respostas: (a) 10-12 s; (b) 6,0 km; (e) 3,76x10-3 g. 

Temperatura 
Compreendemos temperatura como a medida de calor ou frieza de um objeto. De fato, a temperatura determj

na a direção do fluxo de calor. O calor sempre flui espontaneamente de uma substância à temperatura .1nais alta 
para outra à ten1perah1ra mais baixa. Logo, sentimos a afluência de energia quando tocamos um objeto quente e sa
bemos que o objeto está à temperatura mais alta do que a de nossas mãos. 

As escalas de temperatura normalmente empregadas em estudos científicos são Celsius e Kelvin. A escala Celsius 
é também empregada no dia-a-dia na n1aioria dos países. Ela foi o.riginalmente baseada na atribuição de O ºC ao ponto 
de congelamento da água e 100 ºC ao ponto de ebulição d.a água no nível do mar (Figttra 1.16). 

A escala K e lvin é a escala de temperatura no SI e a unidade ST de temperatura é o kelvin (K). Historicamente, 
a esca la Kelvin foi baseada nas propriedades dos gases; sua origetn será abordada no Capítulo 10. O zero nessa es· 
cala é a temperatura mais baixa que se pode atingir, -273, 15 ºC, uma temperatura conhecida como zero absoluto. As 
escalas Celsius e Kelvin têm unidades de mesmo tamanho - isto é, um kelvin é do mesmo tamanho que um grau 
Celsius. Assim, as escalas Kelvin e Celsius relacionam-se da seguinte forma: 

K = ºC + 273,15 [1.1] 

O ponto de congelainento da água, O ºC, é 273,15 K (Figura 1.16). Observe que não usamos o sinal de grau(º) 
com temperaturas na escala Kelvin. 

A escala comum de temperatura nos Estados Unidos é a escala Fahrenheit, que geralmente não é empregada em 
estudos científicos. Na escala Fahrenheit, a água congela a 32 ºF e ferve a 212 ºF. As escalas Fahrenheit e CeJsius re
lacionam-se da seguinte forma: 

1 Massa e peso não são termos pem1utáveis e freqüentemente se pensa, de maneira equivocada, que são a mesma coisa. O peso de um 
objeto é a força que a massa exerce devido à gravidade. No espaço, onde as forças gravitacionais são mu.ito fracas, um astronauta 
pode não ter peso, mas terá massa. Na realidade, a massa do astronauta no espaço é a mesma que se ele estivesse na Terra. 
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Figura 1.16 Comparação entre as 
escalas de temperatura Kelvin, Celsius 
e Fahrenheit. 
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COMO FAZER 1.3 

ºC=~(ºF - 32) 
9 

ou ºF =2.(ºC) + 32 
5 

(1.2] 

Se a previsão do ten1po diz que a temperatura do dia atingirá 31 ºC, qual é a temperatura prevista (a) em K; (b) e1n º P? 

Solução (a) Usando a Equação 1.1, temos K = 31 + 273 = 304 K 

(b) Usando a Equação 1.2, temos 

PRATIQUE 

9 
ºF = - (31) + 32 = 56 + 32 = 88 ºF 

5 

EtilenoglicoJ, o p.rin.cipal ingrediente de anticongelantes, congela a -11,5 ºC. Qual o ponto de congela1nento (a) em K; 
(b) em ºF? 

Respostas: (a) 261,7 T<; (b) 11,3 ºF. 

Unidades derivadas do SI 
As unidades básicas do SI que estão na Tabela 1.4 são usadas para derivar as unidades de outras quantida

des. Para se fazer isso, usan1os a equação qt1e define a quantidade, substituindo as unidades básicas apropria
das. Por exemplo, a velocidade é definida como a razão da distância percorrida com o decorrer do tempo. Logo, 
a unidade SI para velocidade é a unidade SI de distância (comprimento) dividida pela unidade SI de tempo, 
m/s, que lemos 'metros por segundo'. Encontraremos, posteriormente neste livro, muitas unidades deriva
das, como as de força, pressão e energia. Neste capítulo examinaremos as unidades derivadas para volun1e e 
densidade. 

Volume 
O vol111ne de um cubo é dado por seu comprimento cúbico (comprimento)3

• Logo, a unidade básica SI de volu
me é o metro cúbico, ou m3

, o volume de um cubo que tem 1 m em cada aresta. Unidades menores, tais como centí
metros cúbicos, cm3 (escrito algumas vezes como cc), são freqüentemente usadas en1 química. Outra unidade de 
volume quase sempre usada em qLúmica é o litro (L), que é igual a Lun decímetro cúbico, dn13

, e ligeiramente maior 
que u.ma quarta. O Htro é a primeira LLnidade métrica que encontramos e que não é uma unidade SI. Exjstem 1.000 
mililitros (mL) em um litro (Figura 1.17), e cada mililitro tem o n1esmo volume de um centímetro cúbico: 1mL=1 
cm3

. Os termos n1ililitro e centí1netro cúbico são permutáveis quando expressamos vol.ume. 
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Os dispositivos mais comumente usados em química para medir volume 
estão ilustrados na Figura 1.18. Seringas, buretas e pipetas permiten1 verter lí
quidos com mais precisão do que provetas. Balões volumétricos são usados 
para conter volumes específicos de líquidos. 

Densidade 
A d e ns idade é muito utilizada para caracterizar substâncias. É definida 

como a quantidade de massa em uma unidade de volume de substância: 

Densidade = _m_a_ss_a_ 
volume 

[1.3] 

A densidade de sólidos e líquidos é, em geral, expressa em unidades de 
gramas por centímetro cúbico (g/ c:m3

) ou gramas por mililitro (g/ mL). As 
densidades de algumas substâncias comuns estão relacionadas na Tabela 1.6. 
O fato de a densidade da água ser igual a 1,00 g/ mL não é uma coincidência; a 
grama foi definida originalmente como a rnassa de 1 n1L de água à temperatura 
específica. Uma vez que a maioria das subst.1.ncias varia o volume quando é 
aquecida ou resfriada, as densidades são dependentes da temperatura. Quando 
relatamos densidades, a temperatura deve ser especificada. Geralmente supo
mos que a ten1peratura é 25 ºC, pr6xin1a da temperatura ambiente, quando ela 
não é fornecida. 

mL 100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

Proveta 

m.LO 
1 
2 
3 
4 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

Torneira, 
uma válvula 
para controlar 
o fluxo de 

) 

Seringa líquido Bureta Pipeta 13alão volumétrico 

1L = ldm3 = 1000cm3 

lO 
lcm3= 
lmL 

- 1 j.-1cm j 
h-1ocm 

= ldm 
Figura 1.17 Um litro equivale a 
um decimetro cúbico, 1 L = 1 dm3

. 

Cada decímetro cúbico conténl 
1.000 centímetros cúbicos, 
1dm3 = 1.000cm1

• Cada centímetro 
cúbico é igual a u.m mililitro, 
1 cm3 = l mL. 

Figura 1.18 Dispositivos comuns 
usados em laboratórios de química 
para medir e verter volumes de 
líquidos. A proveta, seringa e 
bureta são usadas para verter 
volumes variados de líquido; a 
pipeta é usada para verter um 
volume específico de líquido. O 
balão volumétrico suporta um 
volume específico de líquido 
quando cheio até a marca. 

TABELA 1.6 Densidades de algumas substâncias a 25 ºC 

Subs tância Densidade (g/cm3
) 

Ar 0,001 

13alsa de madeira 0,16 

Etanol 0,79 

Água 1,00 

Etilenoglicol 1,09 

Açúcar refi11ado 1,59 

SaJ de cozinha 2,16 

Ferro 7,9 

Ouro 19,32 
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A química no trabalho A química no noticiário 

A química é um campo muito vívido e ativo da ciência. 
Por fazer parte de nossa vida, surgem reportagens sobre 
questões relativas à química nos noticiários praticamente to
dos os dias. Algumas mencionam avanços recentes no de
senvolvin1ento de novos medican1entos, materiais e 
processos. Outras tratam de problemas de meio ambiente e 
segurança pública. À medida que estudar química, espera
mos que desenvolva habilidades para entender melhor o im
pacto dela na sua vida. Essas habilidades são necessárias 
para que você possa participar de discussões e debates pú
blicos sobre questões relacionadas à química, as quais afe
tam sua comunidade, seu país e o mundo. Como exemplo, 
resumimos aqui algumas das mais recentes histórias nas 
quais a qutmica toma parte. 

"Células de combustível produzem energia diretamente 
de hidrocarbonetos" 

A d1egada de carros elétricos, tal como o mostrado na Fi
gura 1.19, como um meio prático de transporte, ten1 sido adiada 
por anos devido a problemas em encontrar uma fonte de 
energia adequada. As baterias, que são dispo1úveis a um 
custo razoável, são muito pesadas e permitem apenas uma 
quilometragem limitada antes da necessidade de recarga. A 
célula a pilha, na qual ocorre uma reação química usada 
para fornecer energia elétrica djretamente, é uma alternativa 
para a bateria. Até o momento células a pilha eficazes neces
sitam de hidrogêruo como combustível. O hidrogênio tem 
uma produção cara e estocá-lo é problemático, além de apre
sentar perigo potencial. 

Recentemente, pesquisadores da Universidade da Pensil
vânia de1nonstraram que combustíveis mais adequados, 
mais baratos e potencialmente mais seguros, como butano e 
óleo diesel, podem ser usados para produzir eletricidade di
retamente em uma célula a pilha mais moderna. Butano e 
óleo diesel são constituídos de hidrocarbonetos, moléculas 
que contên1 apenas átomos de hidrogênio e carbono. O se
gredo da nova tecnologia é o desenvolvin1ento de um novo 
n1aterial para eletrodos de células a pilha, o qual contén1 o 
elemento cobre, que presumivelmente ajuda a catalisar a re
ação eletroquímica no eletrodo. 

Figura 1.19 Seção reta de um carro alimentado por 
células a pilha. 

Apesar de essa nova tecnologia parecer mui to promissora, 
você ainda não poderá fazer seu pedido de um carro elétrico 
incorporando essa tecnologia. Vários problemas de engenha
ria e de custo precisam ser resolvidos antes de ele ton1ar-se 
uma realidade comercial. No entanto, muitas companhias au
tomobilísticas estabeleceram como meta colocar um automó
vel movido a pilha no mercado até 2004 ou u.m pouco antes. 

"Adicionar ferro ao oceano estimula a fotossíntese" 

A vida vegetal microscópica - fitoplâncton - está es
cassa em certas partes do oceano (Figura 1.20). Há vários 
anos, os cientistas propuseram que essa escassez fosse cau
sada pela falta de nutrientes vegetais, basicamente ferro. 
Uma vez que o fitoplâncton absorve dióxido de carbono na 
fotosstntese, foi proposto também que quantidades relativa
mente pequenas de ferro distribuídas em regiões apropria
das dos oceanos poderiam reduzir o dióxido de carbono 
atmosférico, dessa forma diminuindo o aquecimento terres
tre. Se o fitoplâncton for ao fundo do oceano quando morrer, 
o dióxido de carbono não pode retornar para a atmosfera 
com a decomposição dos microorganismos. 

Recentemente, têm-se realizado estudos nos quais ferro 
fo.i adicionado à superfície dos oceanos do sul próximos à 
Antártida para estudar seu efeito no fitoplâncton. A adição 
de ferro resultou em aumento substancial na quantidade de 
fitoplâncton e no mínimo uma dim.inwção por un1 período 
curto na quantidade de dióxido de carbono no ar imediata
mente acima deles. Esses resultados estavam con1pativeis 
com experimentos análogos realizados anteriormente na re
gião equatorial do Oceano Pacífico, confirmando a hipótese 
de que o ferro é o nutriente (imjtante para esses microorga
nismos em n1uitos oceanos. Entretanto, não houve aumento 
na quantidade de 1nicroorganismos que afundavam. Assim, 
esse procedimento pode ser inútil para a redução do dióxido 
de carbono atmosférico, por períodos longos. 

"Nanotecnologia: propaganda e esperança" 

Nos últimos 15 anos temos assistido a uma explosão de 
equipamentos relativamente baratos e técnicas para investi
gar e manipular materiais em escala de tamanho nanométri
co. Essas capacidades têm levado a previsões otinústas de 

Figura 1.20 Imagem de satélite, realçada em cores, dos 
oceanos do globo, destacando a distribuição e a 
concentração de fitoplâncton. As regiões vermelha e 
laranja possuem a maior concentração, enquanto as 
regiões azul-claro e violeta-escuro apresentam as menores 
concentrações. 



• 

Eixo do nanotubo 

nanotecnologias futurísticas incluindo máquinas em escala 
molecular e robôs que podem man.ipuJar matéria com preci
são atômica. Muitos acreditam que tais expectativas sejam 
somente alarde, enquanto outros expressam a esperança de 
que elas possam se concretizar. 

Materiais de escala nanométrica exibem propriedades 
químicas e físicas diferentes de materiais volumosos. Por 
exemplo, o carbono pode formar estruturas tubulares como 
mostrado na Figura 1.21. Esses tubos, chamados de nanotu
bos, lembram um rolo cilíndrico de tela de arame. Quando 
os nanotubos são formados com perfeição, conduzem cor
rente elétrica como um metal. 

Os cientistas têm aprendido que as propriedades elétri
cas e óticas de certas parti cuias de tamanho nanométrico po
den1 ser harmonizadas ajustando-se seu tamanho e sua 
forma. Tais propriedades são, portanto, de interesse para 
aplicações em dispositivos óticos de armazenamento de da
dos e sistemas ultra-rápidos de comunicação de dados. 
Embora essas aplicações estejam há anos da realização co
n1ercial, elas oferecem a promessa de mudanças dramáticas 
não apenas no tamanho dos dispositivos eletrônicos, senso
res e muitos outros itens, mas também na maneira que eles 
são fabricados. Sugere-se que tais dispositivos possam ser 
montados a partir de componentes mais simples e menores 
como moléculas e outras estruturas nanométricas. Esse ca
minho é análogo ao que a natureza utiliza para construir ar
quiteturas biológicas complexas. 

"Em busca de uma superaspirina" 

A aspirina, introduzida em 1899, foi um dos priineiros me
dicamentos desenvolvidos e ainda é um dos mais largamente 
usados. Estima-se que 20 bilhões de comprimidos de aspirina 
são ingeridos a cada ano nos Estados Unidos. Planejada origi-

(a) 
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Figura 1.21 Uma seção de 
nanotubo de carbono. Cada 
interseção na rede representa 
um átomo de carbono unido 
quimicamente a três outros . 

nalmente para abrandar a dor e aliviar jWltas e músculos do
loridos, mostrou-se um .medicamento altamente complexo, 
com poderes e limitações inesperados. Descobriu-se que ela 
reduz a incidência de ataques cardíacos e é eficaz na diminui
ção da incidência da doença de Alzheinier e câncer do trato 
digestório. Ao mesn10 tempo, entretanto, a aspirina ataca o 
revestimento eston1acaJ, causando sangramento ou até úlce
ras, e normalmente causa problemas intestinais. 

Uma das formas de ação da aspirina é bloquear uma enzi
ma (um tipo de proteína) chamada COX-2, que promove in
flamação, dor e febre. Tnfelizmente, ela também interfere 
com a COX-1, uma enzima correlata que produz hormônios 
essenciais à saú.de do estômago e dos rins. Um agente analgé
sico e antünflamatório eficiente inibiria o COX-2 sem interfe
rir com o COX-1. O formato da rnolécula de aspirina é 
mostrado na Figura 1.22 (a). A aspirina age transferindo par
te da sua molécuJa, conhecida como grupo acetil, para o 
COX-2, desativando-o. Um substituto da aspirina tem de 
manter esse aspecto da molécula, o quaJ é salientado na Fi
gura 1.22 (a). A substituição deve também manter o for
mato geral e o tamanho da molécula de aspiri.na, de tal 
forma a encaixar-se no espaço da enz.ima do mesmo modo 
que a aspirina. 

Uma variação promissora da molécula de aspirina é mos
trada na Figura 1.22 (b). A parte modificada consiste de um 
á tomo de enxofre (amarelo) seguido por uma 'cauda' de áto
mos de carbonos (preto) ligados a átomos de hidrogênio (bran
co). Essa molécula é um inibidor em potencial de COX-2 que 
parece não afetar o COX-1. Essa e outras moléculas de 'su
pe.raspirina' devem passar por testes de segurança por perío
dos longos antes de ser colocadas nas prateleiras das 
farmácias, mas a tempo de substituir a aspirina e outros medi
camentos antiliúJamatórios não-esteróides. 

(b) 

Figura 1.22 (a) Um modelo 
molecular da aspirina; a parte 
destacada da molécula é transferida 
quando a aspirina desativa a enzima 
COX-2. (b) Modelo molecular de 
uma nova 'superaspirina' potencial 
cuja estrutura molecular está 
relacionada com a da aspirina. 
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Os termos de11sidade e peso algumas vezes causam confusão. Quando uma pessoa diz que o ferro pesa mais que 
o ar normalmente quer dizer que o ferro tem uma densidade maior do que o ar; 1 kg de ar tem a mesma massa 
que 1 kg de ferro, mas o ferro ocupa um volume menor, por isso atr.ibui-se a ele densidade nlaior. Se combinamos 
dois liqttidos que não se misturam, o menos denso flutuará no mais denso. 

COMO FAZER 1.4 

(a) Se 1,00 x 1 a2 g de mercúrio ocupam um volume de 7,63 cm3
, qual será sua densidade? 

(b) Calcule o volume ocupado por 65,0 g de metanol líquido (álcool da madeira) sendo sua densidade 0,791 g/mL. 

(c) Qual é a massa em gramas de um cubo de ouro (densidade= 19,32 g/cm3
) de arestas iguajs a 2,00 cm? 

Solução (a) Foi nos dado massa e volume, 10$0 11 Equação 1.3 fornece 

D .d d nwssa 1,00 x 10-g 
13 6 

/ 3 ens1 a e = = = , g cm 
volume 7,36 cm 3 

(b) Resolvendo a Equação 1.3 para volume, e usando a massa e a densidade fornecidas, temos 

V l 
_ massa 65,0 g _ 

82 2 
L 

o ume - - - , m 
densidade 0,791 g/mL 

(e) Podemos calcular a massa a partir do volume do cubo e de sua densidade. O volume do cubo pode ser calculado a 
partir do comprimento de suas arestas: 

Volume= (2,00 cm)3 = (2,00)3 cm1 =8,00 cm3 

Resolvendo a Equação 1.3 para a massa e substitumdo o volume e a densidade fornecidos temos que 
Massa = volume xdensidade = (8,00 cm3)(19,32g/cm3)=155 g 

PRATIQUE 

(a) Calcule a densidade de 374,5 g de uma amostra de cobre considerando que seu volume é 41,8 cm3
• (b) Um estu

dante precisa de 15,0 g de etanol para um experimento. Se a densidade do álcool é 0,789 g/mL, de quantos milili
tros de álcool ele precisa? (c) Qual é a massa, em gramas, de 25,0 nlL de mercúrio (densidade= 13,6 g/mL)? 

Respostas: (a) 8,96 g/ cm3; (b) 19,0 mL; (e) 340 g. 

1.5 Incerteza na medida 

Existem dois tipos de números em um trabalho científico: nú.111eros exatos (aqueles cujos valores são conhecidos 
com exatidão) e n1í111eros incxntos (aqueles cujos valores têm alguma incerteza). A maioria dos números exatos tem 
valores definidos. Por exemplo, existem exatamente 12 ovos em uma dúzia, exatamente 1.000 g em um qujlograma 
e exatamente 2,54 cm em uma polegada. O número 1 em qualquer fator de conversão entre unidades, como em 1 m 
= 1 .000 cm ou 1kg =2,2046 lb, é também um número exato. Números exatos ainda podem ser resultantes da conta
gem do número de objetos. Por exemplo, podenlOS contar o número exato de bo las de gude em um pote ou o nú
mero exato de pessoas em uma sala de aula. 

Os números obtidos a partir de medidas são sem.pre inexatos. Existem sempre limitações intrínsecas nos equi
pamentos usados para medir grandezas (erro de eqwpam.entos) e d iferenças em medições realizadas com o mes
mo instrumento por pessoas diferentes (erro humano). Suponha que dez estudantes com dez balanças diferentes 
recebam a mesma moeda norte-americana de dez centavos para pesar. As dez medidas variarão muito ligeiramen
te. As balanças podem estar ca libradas de forma um pouco diferente e poderá haver diferenças na leitura que cada 
estudante faz da massa na balança. Contar números muito grandes de objetos geralmente acarreta erro. Considere, 
por exemplo, como é difícil obter exatidão nas informações do censo de uma cidade ou da contagem de votos das 
e leições. Lembre-se: Se111pre existe111 incertezns en1 111edidas de grandezas. 

Precisão e exatidão 
Os termos precisão e exatidão são normalmente usados no exame de incertezas de valores de medidas. Precisão 

é uma medida do grau de aproxi1nação entre os valores das 1nedidas individuais. Exatidão ou acurácia indica o 
grau de aproximação entre as medidas individuais e o valor correto ou 'verdadeiro'. A analogia com os dardos fin
cados em um alvo ilustrado na Figura 1.23 representa a diferença entre esses dois conceitos. 
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Exatidão boa 
Boa precisão 

Exatidão ruim 
Boa precisão 

Exatidão ruim 
Precisão ruim 

Figura 1.23 A distribuição de 
dardos em um alvo ilustra a 
diferença entre exatidão e 
precisão. 

No laboratório geralmente realizamos várias 'tentativas' diferentes para um mesmo experimento. Alcançamos 
confiança na exatidão de nossas medidas se chegamos aproximadamente ao mesmo valor em cada uma das vezes. 
Entretanto, a Figura 1.23 n os len1bra de que medidas precisas podem ser inexatas. Por exemplo, se uma balança 
muito precisa é calibrada de modo satisfatório, as massas que medimos serão 
constante1nente altas ou baixas. Serão inexatas mesmo que sejam precisas. 

Algarismos significativos 
Suponha que você pese uma moeda norte-americana de dez centavos em 

uma balança capaz de medir até o mais próximo de 0,0001 g. Você poderá in
formar a massa como 2,2405 ± 0,0001 g. A notação± (leia 'mais ou n1enos') ex
pressa a incerteza de uma medida. Em muitos trabalhos científicos despreza
m.os a notação± no entendimento de que existe uma incerteza de no mínim.o 
uma unidade no último dígito da grandeza medida. lsto é, gra11dezns 1nedidas 
siio gera/111e11te relatadas de tal 111odo que ape11as o últi1110 dígito seja incerto. 

A Figura 1.24 mostra um termômetro com sua coluJ1a liquida entre as mar
cas da escala. Podemos ler os dígitos exatos da escala e estimar os incertos. A 
partir das marcas da escala, vemos que o líquido está entre 25 e 30 ºC. Podemos 
estimar que a te1nperatura seja 27 ºC, estando de alguma forma incertos sobre 
o segundo dígito de nossa med ida. 

Todos os dígitos de uma grandeza n1edida, incluindo os incertos, são cha
mados algarismos significativos. Uma medida de massa informada como 2,2 g 
tem dois algaris1nos significativos, enquanto uma massa informada como 
2,2405 g tem cinco algarismos signjficativos. Quanto maior o número de alga
rismos significativos, maior é a certeza envolvida na medida. 

COMO FAZER 1.5 

Qual a dilerença entre 4,0 g e 4,00 g? 

Solução M.uitas pessoas d iriam que não há diferenças, mas um cientista 
perceberia a diferença no número de algarismos significativos das duas 
medidas. O valor 4,0 g tem dois algarismos significativos, enquanto 4,00 g tem 
três. Isso 'implica que a primeira medida tem maior incerterza. Uma massa de 
4,0g indica que a massa está entre3,9 e4,1 g; a massa é4,0 ± 0,1 g. A medida de 
4,00 g implica que a massa está entre 3,99 e 4,01 g; a massa é 4,00 ± 0,01 g. 

PRATIQUE 
Uma balança tem uma precisão de + O,OOlg. Uma amostra que pesa aproxi
madan1ente 25 g é colocada nessa balança. Quantos algarismos significativos 
devem ser informados para esta medida? 

Resposta: 5, como na medida 24,995 g. 

- IOO "C 

- BO ºC 

- 60ºC 

-40ºC 

- 20 ºC 

-OºC 

Fígura 1.24 Um termômetro com 
marcação a cada 5 ºC. A tempera
tura está entre 25 e 30 ºC e é 
aproximadamente 27 ºC. 

ATIVIDADE 
Algarismos significativos 

Em qualquer medida relatada apropriadamente, todos os dígitos diferentes de zero são significa ti.vos. Zeros, 
entretanto, podem ser usados con10 parte do valor medido ou meramente para alocar a vírgula. Portanto, zeros po-
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dem ou não ser s ignificativos, dependendo de como eles aparecem no número. Os seguintes procedime11tos des
crevem as diferentes situações envolvendo zeros: 

1. Zeros entre dígitos diferentes de zero são sempre significativos-1.005 kg (quatro algarismos significati
vos); 1,03 cm (três algarismos significativos). 

2. Zeros no início de um número nunca são significativos, simplesmente indicam a posição da vírgula - 0,02 
g (um algarismo significativo); 0,0026 cm (dois algarismos significativos). 

3. Zeros no final de um número e após a vírgula são sempre significativos- 0,0200 g (três algarismos signifi
cativos); 3,0 cm (dois algarismos significativos). 

4. Quando um número termina em zeros mas não contém vírgula, os zeros podem ou não ser sig11ilicativos 
-130 cm (dois ou três algarismos significativos); 10.300 g (três, quatro ou cinco algarismos significativos). 

O uso de notação exponencial (Apêndice A) elimina a ambigüidade em saber se os zeros no final de um nt'.une
ro são significativos (regra 4). Por exemplo, uma massa de 10.300 g pode ser escrita em notação exponencial m.os
trando três, quatro ou cit1co algarismos sig1illicativos: 

1,03 x 104 g (três algai·ismos significativos) 

1,030 x 104 g (quatro algarismos significativos) 

1,0300 x 104 g (cinco algarismos significativos) 

Nesses números todos os zeros à direita da vírgula são significativos (regras 1e3). (Todo algarismo significati
vo vem antes do expoente; o termo exponencial não aumenta o nú.mero de algarisn1os significativos.) 

Números exatos podem ser tratados como tendo um número infinito de algarismos significativos. Essa regra 
aplica-se a muitas definições entre unidades. Assin'l, quando dizen1os "Existem 12 polegadas en1 l pé'', o número 
12 é exato e é desnecessário nos preocuparmos com o número de algarismos significativos nele. 

COMO FAZER 1.6 

Quantos aJgarismos significativos existem em cada um dos seguintes números (suponha que cada número é uman1e
dida de grandeza): (a) 4,003; (b) 6,023 x 1023; (e) 5.000? 

Solução (a) Quatro; os zeros não são algaris1nos significativos. (b) Quatro; o termo exponencial não aumenta o 
número de algarismos significativos. (e) Um, dois, três ou quatro. Nesse caso a ambigilidade poderia ter sido evitada 
usando a notação exponencial. Assim 5x10) tem apenas um algarismo significativo, enquanto 5,00x10) tem três. 

PRATIQUE 
Quantos algarismos significa ti vos existem em cada uma das seguintes medidas: (a) 3,549 g; (b) 2,3 x 104 cm; (e) 0,00134 m3? 
Respostas: (a) quatro; (b) dois; (c) três. 

Algarismos significativos em cálculos 
Ao usar medidas de grandeza nos cálculos, observe esses pontos: (1) A 1nenor medida exata usada em um cál

culo limita a certeza dos cálculos de grandeza. (2) A resposta fina l para qualquer cálcul.o deve ser dada com apenas 
um dígito de maior incerteza. 

Para observar atentamente os algarismos significativos nos cá lculos, faremos uso freqüen te de duas regras. 
A prin1eira envolve multiplicação e divisão, e a segunda, adição e subtração. Na 111ultiplicação e divisão o resultado 
deve ser inforn1ado co111o111es1110 n1ín1ero de algarisrnos significativos da 111edida co111o111enor nlÍ111ero de algaris1nos significa
tivos. Quando o resultado contém mais algarismos significativos que o correto, deve ser arredondado. 

Por exemplo, a área de um retângulo cujas medidas dos comprimentos dos lados são 6,221cme5,2 cm deve ser 
relatada como32 cm2

, mesmo que a calculadora mostre que o resultado do produto de 6,221 e5,2 tem mais di<>itos: 
Á 

2 · 2 o· 
rea = (6,221 cm)(5,2 cm) = 32,3492 cm =>arredondam.os para 32 cm 

Arredondamos para dois algarismos significativos porque o menor número preciso-5,2 cm - tem dois alga
rismos significativos. 

Sempre que arredondar nú1neros, preste atenção no dígito majs à esquerda a ser descartado: 
1. Se o número mais à esquerda a ser removido é menor que 5, o número antecedente permanece inalterado. 

Assim, arredondando 7,248 para dois algarismos significativos, teremos 7,2. 
2. Se o dígito mais à esquerda a ser removido é maior ou igual a 5, o número precedente aumenta em 1. Arre

dondando 4,735 para três algarismos significativos, teremos 4,74, e arredondando 2,376 para dois algaris
mos significativos, teremos 2,4. 
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As regras usadas para determinar o número de algarismos significativos na adição e na subtração são diferen
tes daquelas para a multiplicação e para a divisão. Na adição e na subtração o resultado não pode ter 111ais casas decin1ais 
do que a 111edirla co111o111enor nlÍ111ero de casas deci111ais. No exemplo seguinte os dígitos duvidosos aparecem coloridos: 

Este número limjta 
o número de algarismos 
sigrúficativos no resultado 

COMO FAZER 1.7 

20,..f 
1,322 

83 
104,722 

~ uma casa decimal 
~ três casas decimais 
~ nenhuma casa decin1al 
~ arredonda-se para 105 

(zero casas decimais) 

A largura, o comprimento e a altura de uma caixa são 15,5 cm, 27,3 cm e 5,4 cm, respectivamente. Calcule o volume da 
caixa usando o n(unero correto de algarismos significativos em sua resposta. 

Solução Determina-se o volume de uma cajxa multiplicando a largura pelo compri.mento e pela altura. Ao informar 
o resu ltado, podemos usar tantos algarismos significativos quantos foren1 os da dimensão com menos algarismos 
significativos, ou seja, o da altura (dois algarismos significativos): 

Volume = largura ><comprimento x altura 
= (15,5 cm)(27,3 cm)(5,4 cn1) = 2.285,01 cm3 =>2,3x103 cn13 

Ao usarmos uma calculadora, o mostrador fornece inicialmente 2.285,01, o qual devemos arredondar para dois alga
rismos significativos. Uma vez que o resultado é 2.300, ele deve ser relatado com notação exponencial padrão, 2,3x1()3, 
para indicar claramente dois algarismos significativos. Observe que arredondamos o resuJtado ao final do cálculo. 

PRATIQUE 

São necessários 10,5 s para um velocista co.rrer 100,00 m. Calcule a velocidade niédia do velocista em metros por se
gundo e expresse o resultado com o número correto de algarismos significativos. 
Re.sposta: 9,52 m/s (3 algarismos significativos). 

COMO FAZER 1.8 

Um gás a 25 ºC enche um recipiente com um volume predeterminado de 1,05x103 c1n3
• Pesou-se o recipiente com o 

gás encontrando-se uma massa de 837,6 g. O recipiente, quando vazio, tinha uma massa de 836,2 g. Qual a densidade 
do gás a 25 ºC? 

Solução Para calcular a densidade devemos saber tanto a massa quanto o volume do gás. A massa do gás é 
simplesmente a diferença entre as massas do recipiente cheio e vazio: (837,6 - 836,2) g = 1,4 g. 

Subtraindo-se os números, determinamos o nún1ero de algarismos significativos prestando atenção nas casas 
decimais. A massa do gás, 1,4 g, tem apenas dois algarismos signjficativos, apesar de as massas do recipiente terem 
quatro. 

Usando o volume fornecido na questão, 1,05x103 cm3 e a definição de densidade, temos: 

.0 .d d massa 1,4 g ens1 a e= = ---~-
volume 1,05 x103 cm3 

= 1,3 x10-1 g/cm' =0,0013 g/cm3 

Ao d.ivid.ir os números, detern1inamos o número de algaristnos significativos na nossa resposta levando em conside
ração o nú1nero de algarismos significativos de cada parcela. l-lá dois algarismos significativos em nossa resposta, cor
respondendo ao menor n(unero de algarismos significativos nos dois números que formam a razão. 

PRATIQUE 

Quantos algarismos significativos deve conter amassa de uni recipiente a ser medida (com e sem gás) no "Como fazer 
1.8" para que a densidade seja calculada com três algarismos significativos? 

Resposta: Cinco (para que a diferença nas duas massas tenha três algarismos significativos deve haver duas casas de
cimais nas massas do recipiente cheio e vazio). 

Quando um cálculo envolve dois ou mais passos e você escreve as respostas para os passos intermediários, é 
necessário manter pelo menos um digito adicional -a mais do que o n.úm.ero de algarismos significativos-para 
as respostas intermeruárias. Esse procedimento assegura que erros pequenos de arredondamento em cada passo não 
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se somem e alterem o resttltado final. Ao usar uma calcuJadora, você pode digitar os números un1 após o outro, arre
dondando somente a resposta final Erros de arredondamento cumulativos podem ser responsáveis por diferenças 
entre os resultados que você obtém e as respostas dadas no livro para os problemas numéricos. 

1.6 Análise dimensional 

Em todo o livro usamos uma abordagem chamada análise dimens ional como um apoio na resolução de pro
blemas. Na análise dimensional incluímos as unidades durante todo o cálculo. As unidades são multiplicadas, di
vididas ou 'canceladas' simultaneamente. A análise dimensional nos ajudará a ter certeza que as soluções para os 
problemas produzirão as unidades corretas. Além disso, essa análise fornece uma maneira sistemática de resolver 
muitos problemas num.éricos e verificar possíveis erros nas resoluções. 

O elemento-cl1ave na utilização de análise dimensional é o correto uso dos fatores de conversão de uma unida
de para outra. Um fator de conversão é un1a fração cujos numerador e denominador são as mesmas grandezas ex
pressas em diferentes unidades. Por exemplo, 2,54 cm e 1 pol. significam o mesn10 comprimento, 2,54 cm= 1 pol. 
Essa relação permite-nos escrever dois fa tores de conversão: 

2,54 cm 

1 pol. 
e 

1 pol. 

2,54cm 

Usamos o primeiro desses fatores para converter polegadas em centímetros. Por exemplo, o comprin1ento ern 
centímetros de um objeto de 8,50 polegadas de comprimento é dado por: 

~----Unidade desejada 

Número de centünetros = (8,50.per.) 
2
'
54 cm =21,6 cm 

""' 1 ~t: 
U11idade dada 

A unidade polegadas no denominador do fator de conversão cancela a unidade polegadas do valor fornecido 
(8,50 polegadas). O centímetro no num.erador do fator de conversão toma-se a unidade da resposta final. U1na vez 
que o numerador e o denominador de um fator de conversão são iguais, 1nultiplicar qu alquer grandeza pelo fator 
de conversão é equivalente a multiplicá-lo pelo número 1 sem ocorrer nenhuma mudança intrínseca no valor da 
grandeza. O comprimento 8,50 polegadas é o mesmo que 21,6 cm . 

Em geral, iniciamos qualquer conversão examinando as unjdades dos dados fornecidos e as u.nidades deseja
das. A seguir nos perguntamos quais fatores de conversão temos disponíveis para levar-nos da unidade da gran
deza fornecida para a que deseja1nos. Quando multipUcamos certa quantidade pelo fator de conversão, as 
unidades multiplicam-se e dividen1-se con10 a seguir: 

r r.. ..J ..J. d d unidade desejada .d d d . d .ui->i'*aaea a x = unt a e eseia a 
..u~ 

Se a unidade desejada não foi obtida nos cálculos, significa que existe um erro em. algum lugar. Uma verifica
ção cuidadosa das unidades em geral revela a razão de tal en·o. 

COMO FAZER 1.9 

Se uma niulher tem massa de 115 lb, qual é sua a1assa en1 gramas? (Use a relação entre as wüdades dada no encarte 
deste livro.) 

Solução Uma vez que queremos passar de lb para g, procuramos uma relação entre essas unidades de massa. 
Recorrendo ao encarte do livro temos llb = 453,6 g. A fun de converter libras ein gramas, escrevemos o fator de 
conversão com gramas no numerador e libras no denomü1ador: 

(
4536 g) Massa em gramas = (115)6) 

1 
J.5 = 5,22 x 104 g 

A resposta pode ser dada com apenas três algarismos s ignificativos, o número de algarismos significativos em 115 lb. 
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PRATIQUE 

Usando o fator de conversão do encarte deste livro, detern1ine o comprimento em quiJômetros de uma corrida auto
mobilística de 500,0 mi. 

Resposta: 804,7 km. 

Estratégias na química Respostas por estimativa 

Uma vez um amigo comentou cinicamente que as calcu
ladoras fazem com. que você obtenha a resposta errada com 
mais rapidez. O que ele estava insinuando com essa obser
vação é que a resposta estará errada a não ser que você use a 
estratégia correta para resolver o problema e tenha digitado 
os números corretamente. Entretanto, se você aprender a es
Nn1nr respostas você será capaz de conferir se os resultados 
dos seus cáJculos são razoáveis. 

fácil de resolver sem o uso de calculadora. Geralmente nos 
referimos a esse n1étodo como fazer uma estimativa 'grossei
ra', no sentido de que, mesmo que você não obtenha ares
posta exata, tenha uma noção de sua ordem de grandeza. A.o 
trabalhar com as unidades usando análise dimensionaJ e 
respostas estimadas, pode-se conferir rapidamente se as res
postas para o cálculo são razoáveis. 

A idéia é fazer un1 cálculo preliminar usando números 
que são arredondados de tal modo que a aritmética se tome 

Usando dois ou mais fatores de conversão 
Geralmente é necessário usar n1ais de um fator de conversão na resolução de um problema. Por exemplo, su

ponha que queiramos saber o comprimento em polegadas de um bastão de 8,00 m. A tabela do encarte deste livro 
não fornece a relação entre metros e polegadas. No entanto, apresenta a relação entre centímetros e polegadas (1 pol. 
= 2,54 cm). Como temos conhecimento dos prefixos do sistema métrico, sabe-
mos gue 1 cm = 10-2 m. Logo, podemos converter passo a passo, primeiro de 
metros para centímetros, em seguida de centímetros para polegadas, como 
disposto na coluna. 

Combi nando a grandeza dada (8,00 m) e os dois fatores de conversão, 
temos: 

, ( 100 cm-)(1 pol.) Numero de polegadas = (8,00 m) 
1 

m' l .cm = 315 pol. 

O primeiro fator de conversão é empregado para cancelar a1etros e con
verter o comprimento para centímetros. Assim, metros são escritos no deno
minador, e centímetros, no numerador. O segW1dO fator de conversão é 
escrito para cancelar centünetros, portanto tem centí1netros no denominador 
e polegadas, a unidade desejada, no numerador. 

COMO FAZER 1.1 O 

Dado: m 

Use 1 cm = 10- 2 m 

Use 1 pol. = 2,54 cm 

Encontra: pol. 

A velocidade média de uma molécuJa de nitrogênio no ar a 25 º C é 515 m/ s. Converta essa velocidade para núlhas por 
hora. 

Solução Para passar da unidade dada, m/s, para a unidade desejada, mj/ h, devemos converter metros para milhas 
e segundos para horas. Da reJaç.ão dada no encarte do livro, encontramos que 1 mí = 1,6093 km. Conhecendo os 
prefixos métricos, sabemos que 1 km = 10' m. Assim, podemos converter metros para quilômetros e então converter 
kc1 para rni. Sabernos que 60 s = 1 min e que 60 rnin = 1 h. Logo, podernos converter s en1 min e min em h. 

Utilizando prin1eiro as conversões d e distância e depois as de tempo, podemos montar uma equação longa na qual as 
unídades índesejáveís sejam canceladas: 

Velocidade em nti/h = (515 ~)( l..kr!l)( 
1 

mi 1( 60-s--)(60.mm) 
~ ] 03 !If 1,6093.-krtí) 1-fl"ÔÍÍ 1 h 

= 1,15xl03 mi/h 
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Nossa resposta está com as unidades desejadas. Podemos conferir os cálculos utilizando o procedimento de estimati
va descrito no quadro "Estratégias na química" já apresentada. A velocidade dada é aproximadamente 500 m / s. Divi
dindo-a por 1.000 passamos de m para km, resultando em 0,5 km/s. Uma vez que 1 mi é aproximadamente 1,6 km, 
esta velocidade corresponde a 0,5/1,6 = 0,3 mi/s. Multiplicando esse valor por 60, chegamos a aproximadamente 0,3 x 
60 = 20 n1i/min. Multiplicando-se outra vez por 60, temos 20 x 60=1.2001ni/h. O resultado da solução aproximada 
(ao redor de 1.200 mi/h) e o da solução detalhada (1.150 mi/h) são bem próximos. A resposta da solução detalhada 
tem três algarismos significativos, correspondendo ao número de algarismos significativos da velocidade ein m/s. 

PRATIQUE 

Um carro roda 28 mi com um galão de gasolina. Quantos quilômetros ele faz com 1 .litro de gasolina? 
Resposta: U km/L. 

Conversões envolvendo volume 
Os fatores de conversão mencionados até aqui transformam uma unidade de mecüda em outra unidade de 

mesma medida, tal como comprimento em comprimento. Temos também fatores de conversão para passar de uma 
medida para outra diferente. A densidade de uma substância, por exemplo, pode ser tratada como um fator de 
conversão entre massa e volttme. Suponha que queiramos saber a massa em gramas de duas polegadas cúbicas 
(2,00 pol.3

) de ouro, cuja densidade é 19,3 g/cm3
. A densidade nos dá os seguintes fatores: 

19,3 g 
lcm3 

e 
1 cn13 

19,3 g 

Uma vez que a resposta que queremos é a massa em gramas, constatamos que devemos usar o primeiro desses 
fatores, que tem massa e1n gramas no numerador. Entretanto, para usá-lo devemos primeiro converter polegadas 
cúbicas em centímetros cúbicos. A relação entre pol.3 e cm3 não é dada no encarte deste livro, mas a relação entre 
polegadas e centímetros é: l pol. = 2,54 cm (exatos). Elevando ao cubo ambos os lados da equação, temos (1 pol .)3 = 
(2,54 cm)3

, de onde escrevemos o fator de conversão desejado: 

(2,54cm)3 _(2,54)3 cm3 

(1 pol.) 
3 (1 )3 

pol. 3 

16,39 cm3 

1 pol.3 

Observe que tanto os números quanto suas unidades são elevados ao cubo. Além cüsso, uma vez que 2,54 é um 
número exato, podemos manter tantos dígitos en1 (2,54)3 quantos necessários. Usamos quatro dígitos, um a mais 
do que na densidade (19,3 g/ cm3

). Utili.zando os fatores de conversão, podemos resolver o problema: 

(
16 93~ J(19,3 g) Massa em gramas =(2,00 ~ ) ; ~ 

1 
em1 =633 g 

A resposta fi.naJ é dada com três algarismos significativos, o mesmo n(w1ero de algarismos signilicativos de 
2,00e19,3. 

COMO FAZER 1.11 

Qual é a massa em gramas de 1,0 gal de água? A densidade da água é 1,00 g/nú,. 

Solução Antes de começarmos a resolver este exerócio, observemos o seguinte: 

1. Foi nos dado 1,00 gal de água. 

2. Queremos obter a n1assa em gramas. 

3. Temos os seguintes fatores de conversão dados, ordinariamente conhecidos ou disponíveis JlO encarte do livro: 

1,00 g de água 1 L 1 L 1 gal 
1 mLdeágua 1.000mL l,057qt 4qt 

O primeiro desses fatores de conversão deve ser usado con10 está (com gramas no numerado.e) pa.ra fornecer o resulta
do desejado, rnquanto o últin10 deve ser invertido para que galões seja cancelado. A solução é dada por: 
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Massa em gramas = (l,00 ga.»( 4 .q t'~ ( 1 11' -~ (l .QOO.f11'{.) (1~) 
1 ga1) 1,057 qtj 1~ 1 

= 3,78 x103 g de água 

As unidades da nossa resposta final estão apropriadas e também cu.idamos dos algarismos significativos. Podemos 
conferir nossos cálculos pelo procedimento de estimativa. Arredondan1os 1,057 para 1. Fixando-nos nos números que 
não são iguais a 1 dá simplesmente 4 xl .000 = 4.000 g, em concordância com os cálculos detalhados. 

PRATIQUE 

(a) CalcuJe a massa de 1,00 qt de benzeno considerando sua densidade 0,879 g/mL. 
(b) Se o volume de um objeto é dado como 5,0 ft3, qual é o voJume em metros cúbicos? 
Respostas: (a) 832 g; (b) 0,14 m). 

Estratégias na qurmica A importância da prática 

Se você alguma vez já tocou um instrumento musicaJ ou 
praticou esportes, sabe que os segredos para o sucesso são prá
tica e disciplina. Você não aprende a tocar piano simplesmente 
ouvindo m(1Sica e não aprende a jogar basquete simplesmente 
assistindo aos jogos pela televisão. Do rnesmo modo, você não 
aprende química simplesmente vendo seu professor fazer os 
experin1entos. Em geral, para que você tenha um bom desem
penho nas provas, não basta só ler este livro, assistir às aulas ou 
revisar suas anotações. Sua tarefa não é só entender como al
guém usa a química, mas ser capaz de usá-la você mesmo. Isso 
exige prática regular, e prática regular exige autodisciplina até 
se tornar um hábito. 

Ao longo deste livro, forneceremos exercfcios na seção 
"Como fazer", nos quais as soluções são mostradas em deta
lhes. Üm exercício denominado "Pratique", no qual sóa res
posta é dada, acompanJ1a esta seção. É importante que você 
use esses exercícios como auxilio no aprend-izado. Os exerci-

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 1.1 Química é o estudo da com
posição, estruhtra, propriedades e mudanças da maté
ria. A composição da matéria está relacionada com os 
tipos de elementos nela contidos. A estrutura da maté
ria relaciona-se com a maneira que os átomos desses 
eleme11tos estão arrru1jados. Un1a molécula é uma enti
dade composta de dois ou mais átomos que se unem 
uns aos outros de forma específica. 

Seção 1.2 A matéria existe em três estados físicos, 
gás, líquido e sólido, os quais são conhecidos como es
tados da matéria. Existem dois tipos de substâncias 
puras: elementos e compostos. Cada elemento tem um 
único tipo de átomo e é representado por seu simbolo 
quínuco que consiste de uma ou duas letras, sendo a 
primeira maiúscula. Os compostos consistem de dois 
ou mais elementos unidos quimicamente. A lei da com
posição constante, também chamada de lei das propor
ções definidas, relata que a composição elementar de 

cios do final do capítulo fornecem questões adicionais para 
ajudá-lo a entender a matéria estudada. Os números subli
nhados indicam exercícios com respostas no final do ljvro. 
Uma revisão de matemática básica é dada no Apêncijce A. 

Os exerócios Pratique apresentados neste livro e os traba
lhos propostos por seu professor constituem a prática mínima 
necessária para você obter sucesso em seu curso de qu!mica. 
Só fazendo todos os problemas propostos, você enfrentará a 
variação completa de d.ificuldades e abrangência que seu pro
fessor espera de você para dominar os exames. Não existe 
substituto para u.m esforço determinado e talvez prolongado 
para resolver ind.ividualmente os problemas. Entretanto, se 
você ficar emperrado em um problema, peça ajuda ao seu 
professor, n101utor ou um colega. Den1orar tempo excessivo 
em um único exercício rara mente é eficaz, a menos que você o 
encare como um desafio particular que requer pensamento e 
esforço extensivo. 

um composto puro é sempre a mesm.a. A maior parte 
da matéria consiste de uma mistura de substâncias. As 
misturas têm composições variáveis e podem ser ho
mogêneas ou J1eterogêneas; n1ÍSturas homogêneas são 
chamadas de soluções. 

Seção 1.3 Cada stLbstância tem um conjunto único 
de propriedades físicas e químicas que podem ser 
usadas para identificá-la. Dura11te uma mudança fí
s ica, a matéria não muda sua composição. Mudan
ças de estado são físicas. Em uma mudança química 
(reação química), uma substância é transformada en1 
outra quimicamente diferente. Propriedades in 
tens ivas independem da quantidade de matéria ana
lisada e são usadas para idei1tilicar substâncias. 
Propriedades extensivas relacionam-se com a quanti
dade de substância presente. Diferenças nas proprie
dades físicas e químicas são usadas para separar 
substâncias. 
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O método científico é um processo dinâmico usado 
para responder a questões sobre nosso mundo físico. 
Observações e experiências levam. a leis científicas, re
gras gerais que resumem como a natureza se comporta. 
As observações também levam a tentativas de explica
ções ou hipóteses. À n1edida que a hipótese é testada e 
n1ell1orada, uma teoria pode ser desenvolvida. 

Seção 1.4 As medidas em química são determina
das pelo sistema métrico. Uma ênfase especial é dada a 
um conjunto particular de unidades métricas chamadas 
unidades SI, as quais são baseadas no metro, no quilo
grama e no segundo como unidades básicas de compri
mento, massa e tempo, respectivamente. O sistema 
métrico emprega um conjunto de prefixos para indicar 
frações deci.n1ais ou múltiplos de uma unidade básica. 
A escala SI de temperatura é a escala Kelvin, apesar de 
a escala Celsius também ser freqüente1nente usada. A 
densidade é uma propriedade importante, que é igual a 
massa dividida por volume. 

Seção 1.5 Todas as grandezas de medida são até cer
to ponto duvidosas. A precisão de uma medidaiJ1dica o 

Exercícios 

Classificação e propriedades da maté ria 

1.l Classifique cada um dos seguintes itens como s ubstân
cia pura ou nústura; no caso de uma mistura, indique se 
é homogênea ou heterogênea: (a) arroz-doce; (b) água 
do mar; (e) magnésio; (d) gasolina. 

1.2 Classifique cada um dos seguintes itens como substân
cia pura ou mistura; no caso de uma mistura, indique se 
é homogênea ou heterogênea: (a) ar; (b) suco de ton1ate; 
(e) cristais de iodo; (d) areia. 

1.3 Dê o símbolo quünico dos seguintes elementos: (a) alu
n1ínio; (b) sódio; (e) bromo; (d ) cobre; (e) s ilício; (f) nitro
gênio; (g) n1agnésio; (h) hélio. 

1.4 Dê o símbolo químico dos seguintes elementos: (a) car
bono; (b) potássio; (e) cloro; (d ) zinco; (e) fósforo; (f) ar
gônio; (g) cálcio; (h ) prata. 

1.5 Dê nome aos elementos químicos representados pelos 
seguintes símbolos: (a) H.; (b) Mg; (c) Pb; (d) Si; (e) F; (f) 
Sn; (g) Mn; (h) As. 

1.6 Dê nome aos elementos químicos representados pelos 
seguintes sín1bolos: (a) Cr; (b) I; (c) Li; (d) Se; (e) Pb; (f) 
V; (g) Hg; (h) Ga. 

1.7 Urna substância branca e sólida A. é forten1ente aqueci
da em ausência de ar. Ela decompõe-se para formar uma 
nova substância branca B e um gás C. O gás tem as n1es
mas propriedades que o produto obtido quando carbo
no é queimado com excesso de oxigênio. Baseado nessas 
observações, pode.mos determinar se os sólidos A e B 
são elementos ou compostos? Justifique suas conclusões 
para cada substância. 

1.8 Em 1807 o quirnico inglês Humphry Davy passou 
uma corrente elétrica através de hidróxido de potás
sio fundido e isolou uma substância reativa clara e 
lustrosa. Ele reivindicou a descoberta de um novo e le
mento, o qual chamou de potássio. Naquela época, 

grau de proximidade de diferentes medidas de grande
za. A exatidão de uma medida indica quão próxima ela 
está do valor aceitável ou 'verdadeiro'. Os algarismos 
significativos em uma medida de grand.eza incluem 
um dígito estimado, o último dígito da medida. Os al
garismos significativos indicam o tamanho da incerteza 
da m.edida. Certas regras devem ser seguidas de modo 
que um cálculo envolvendo medidas de grandeza seja 
üúormado com o nt'unero apropriado de algarismos 
significativos. 

Seção 1.6 Na abordagem de análise dimensional 
para resolver um problema, observamos atentamente 
as unidades ao passo que inclu.imos medidas durru1te 
os cálculos. As unidades são multiplicadas, divididas 
Otl canceladas como grandezas algébricas. Obter a uni
dade correta para o resultado final é uma maneira im
portante de conferir o n1étodo de cálculo. Ao converter 
unidades e ao resolver outros tipos de problema, fato
res de conversão podem ser usados. Esses fatores são 
razões desenvolvidas a partir de relações válidas de ou
tras grandezas equivalentes. 

antes da chegada de instrun1entos n1odernos, con1 
base e1n que uma pessoa poderia afirmar que un1a 
substância era un1 e lemento? 

1.9 Faça um desenho, como o da Figura 1.5, mostrando uma 
mistura homogênea de vapor de água e gás argônio (en
contrado como átomos de argônio). 

1.10 Faça uni desenho, con10 o da Figura 1.5, n1ostrando uma 
mistura heterogênea de alumínio metálico (composto de 
átomos de alumínio) e gás oxigênio (cotnposto de n1olé
cuJas contendo dois átomos de oxigênio cada uma). 

1.11 No p rocesso de tentar caracterizar uma substância, um 
químico fez as seguintes observações: A substância é 
um metal prateado e brilhante, funde a 649 ºC e en tra 
em ebulição a 1.105 ºC. Sua densidade a 20 ºC é 1,738 
g/ cm3. Queima-se ao ar produzindo uma luz branca in
tensa. Reage com cloro para produzir uni sólido branco 
quebradiço. Pode ser transformada en1 folhas finas ou 
fios. É um bom conduto r de eletricidade. Quais dessas 
características são propriedades físicas e quais são pro
pdedades quín1icas? 

1.12 Leia as seguintes descrições do e le.mento zinco e in
dique q uais são propriedades físicas e quais são pro
priedades químicas. O zinco é um n1etal cinza pratea
do que se funde a 420 ºC. Quando grânulos de zinco 
são adicionados a ácido sulfúrico diluído, há despren
dimento de hidrogênio e o metal dissolve-se. O zinco 
tem d ureza de 2,5 na escala de Mohs e densidade de 
7,13 g/cm3 a 25 ºC. Reage lentamente com o gás oxigê
nio a temperaturas elevadas para formar óxido de zin
co, ZnO. 

1.13 Caracterize cada um dos seguintes i tens como um 
processo físico ou químico: (a) corrosão do alumínio 
metálico; (b) fusão do gelo; (e.) trituração da aspiri-



na; (d) digestão de uma bala; (e) explosão da nitro
g licerina. 

1.14 Um palito de fósfo ro é aceso e mantido sob um pedaço 
de metal frio . São feitas as seguintes observações: (a) O 
palito de fósforo queima. (b) O n1etal esquenta. (e) A 
água condensa-se no metal. (d) Deposita-se fuligem 
(carbono) no metal. Quais desses acontecimentos são 

Unidades de medida 

1.17 Qual potência d eci1naJ as seguintes abreviaturas repre
sentam: (a) d; (b) c; (e) f; (d)µ ; (e) M; (f) k; (g) n; (h) .m ou (i) p? 

1.18 Use os prefixos métricos apropriados para descrever as 
segtiintes medidas sem o uso de expoentes: 
(a) 6,5 x10-<> n1; (b) 6,35 x10--i L; (e) 2,5 x l0-3 L; (d) 4,23 x 
10-9 m3

; (e) l 2,5 x1 o-s kg; (f) 3,5 x10· 11 s; (g) 6,54x1 OQ fs. 
1.19 Faça as seguintes con versões: (a) 25,5 mg para g; (b) 4,0 

x 10-10 m para nm; (e) 0,575 mm para li m. 
1.20 Con verta (a) 1,48 xl02 kg para g; (b) 0,0023,un1 para nm; 

(e) 7,25 x 10-1 s para ms. 
1.21 C lassifique cada um d os seguintes itens como medidas 

de comprimento, área, volume, massa, densidade, tem
po ou temperatura: (a) 5 ns; (b) 5,5 kg/m3; (e) 0,88 pm; 
(d) 540 km2

; (e) 173 K; (f) 2 mm3
; (g) 23 º C. 

1.22 Que tipo de grandeza {por exemplo, con1prin1ento, vo
lume, densidade) as seguintes unidades re presentam: 
(a) mL; (b) cm1

; (e) mm3
; (d) mg/L; (e) ps; (f) nm; (g) K? 

1.23 (a) U1na a1nostra de tetracloreto de carbono, um líquido 
usado no passado em lavagem a seco, tem uma massa 
de 39,73 g e um volume de 25,0 ml a 25 ºC. Qual sua 
densidade a essa temperatura? Tetracloreto d e carbono 
flutu a na água? (Materiais que são menos densos do 
que a água fl utuam .) (b) A densidade da platina a 20 ºC 
é 21,45 g/cm3

. Calcule a massa de 75,00cm3 de platina a 
essa temperatura. (e) A densidade do magnésio a 20 ºC 
é 1,738 g/cm3

• Qual é o volume de 87,50 g desse metal a 
essa temperatura? 

1.24 (a) Um cubo de ósnúo metálico de 1,500 cm de aresta 
tem un1a massa d e 76,31 g a 25 ºC. Qual é a densidade 
em g/cm3 a essa temperatura? (b) A densidade do titâ
nio metálico é 4,51 g/ cm3 a 25 ºC. Qual massa de titânio 
desloca 65,8 mL de água a 25 ºC? (e) A densidade do 
benzeno a 15 ºC é 0,8787 g/01L. Calcule a massa de 
0,1500 L de benzeno a essa temperatura. 

1.25 (a) Para identi.ficar uma s ubstância líquida, um estu
dante determinou sua densidade. Usando uma prove
ta, ele mediu 45 m L de uma an1ostra da substância. 
En tão mediu a massa da a mostra tendo encontrado 
38,5 g. Ele sabia que a substância tinha de ser álcool iso
propílico (densidade 0,785g/1nL) ou tolueno (densida
de 0,866 g/mL). Qual é a d ensid ade calculada e a 
provável identidade da s ubs tância? (b) Em um expe ri
mento é necessário 45,0 g de etilen oglicol, um líqLLido 
cuja densidade é 1,114 g/mL. Em vez de pesar a amos
tra em uma balança, um químico escolhe usar uma pro-
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relativos a mudanças físicas e quais são relativos a mu
d anças químicas? 

1.15 Um béquer conté m um líquido transparente e incolor. 
Se for água, como você determinará se existe sal d e cozi
nJ1a dissolvido? Nifo experin1ente! 

1.16 Sugira uma método de sepa.ração em seus dois compo
nentes para cada uma das segtlintes misturas: (a) açúcar 
e areia; (b) ferro e enxofre. 

veta. Qual o volume d e líquido ele deve usar? (e) Um 
cubo d e metal mede 5,00 c1n e1n cada aresta. Se o metal 
é o níquel, cuja densidade é 8,90 g/ cm3

, qual é a m assa 
desse cubo? 

1.26 (a) Depois que caiu a etiqueta de uma garrafa contendo 
um líquido límpido que se acred ita ser benzeno, um 
químico mediu a densidade desse líquido para verifi
car do que se tratava. Un1a am ostra d e 25,0 mLdo líqui
do tinha un1a massa de 21,95 g. Um manual d e qLúmica 
do tipo do CRC H1111dbook of Che111istry nnd Physics 
aponta uma densidade de 0,8787 a 15 ºC para o benzeno. 
A densidade calculada está de acordo con1 o valor tabela
do? (b) Necessita-se, para um experimento, de 15,0 g d e 
ciclo-hexano, cuja densidade a 25 ºC é 0,7781 g/1:nL. 
Qual o volume de ciclo-hexano que deve ser usado? (c) 
Uma bola d e chumbo tem 5,0 cm d e diâmetro. Qual é a 
massa da bola se sua d ensidade é 11,34 g/cm3? (0 volu-

me de uma esfera é (;)nr3
.) 

(1.27] O o uro pode ser transformado em lâminas extre
n1arnente finas conhecidas como folhas de ouro. Se um 
pedaço de ouro (densidade= 19,32 g/ cm3

) é transforma
do em uma lâmina medindo 2,4 x 1,0 ft, qual é a espes
sura média d a lâolina em metros? Como pod e-se 
expressar a espessura da lâmina se1n o uso de notação 
exponencial, usando-se un1prefixo 1nétrico apropriado? 

(1.281 Um bastão cilíndrico feito de siHcio ten1 16,8 cm de 
comprimento e uma massa de 2,17 kg. A densidade do 
s.ilicio é 2,33 g/cm3

. Qual é o diâmetro do cilindro? (O 
volume de um cilindro é dado por7Tr2/!, onde ré o raio e 
/!é o comprimento.) 

L29 Faça as seguintes conversões: (a) 62 ºF para ºC; (b) 
216,7 ºC para ºF; (e) 233 ºC para K; (d) 315 K para º F; (e) 
2.500 ºF para K. 

1.30 (a) A temperatura em um dia de verão é 87 ºF. Qual é a 
temperatura em ºC? (b) O ponto d e fusão do brometo 
de sódio (um sal) é 755 ºC. Qual é a temperatura em 
ºF? (e) O tolueno con geJa a -95 ºC. Qual é seu ponto de 
congelamento e m kelvins e e n1 graus Fahrenheit? (d) 
Muitos dados científicos são relatados a 25 ºC. Qual é 
essa temperatura em kelvins e em graus Fahre11heit? 
(e) O neônio, elemento gasoso usado na fabricação de 
placas luminosas, tem um ponto de fusão de-248,6 ºC 
e um ponto de ebulição de -246,1 ºC. Quais são essas 
ten1peraturas en1 kelvins? 
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Incerteza na medida 

1.31 Indique quais dos seguintes itens são números exatos: 
(a) a massa de um clipe para papel; (b) a área de uma 
moeda norte-americana de dez centavos; (c) o número 
de polegadas en1 uma milha; (d) o número de onças em 
uma libra; (e) o nwnero de rnjcrossegundos em uma se
mana; (f ) o nú1nero de páginas em un1 liVTo. 

1.32 Indique quais dos seguintes itens são números exatos: 
(a) a 1nassa de uma l;, ta de café de 32 oz; (b) o número de 
estudantes em uma sala de aula de químjca; (c) atempe
ratw·a na superfície do Sol; (d) a massa de wn selo; (e) o 
núinero de mililitros em um metro cúbico de água; (f) a 
altura média dos estudantes em sua escola. 

1.33 Qual é o comprimento do lápis na figura a segwr? Quan
tos algarismos significativos existem nessa medida? 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.34 Um termômetro de forno com uma escala circular é 
1nostrado a seguir. Qual é a temperatura marcada na 

Análise dimensional 

1 
IJ' 

1.41 Ao fazer conversão de urudades, como você decide qual 
parte do fator de conversão estará no numerador e qual es
tará no denominador? 

1.42 Usando a i1úormação do encarte, escreva os fatores de 
conversão necessários para passar de: (a) mi para km; 
(b) oz para g: (c) qt para L. 

1.43 Faça as segllintes conversões: (a) 0,076 L para mL; (b) 5,0 
x 10-a m para nm; (e) 6,88x105 ns para s; (d) 1,55 kg/ m3 

para g/L; (e) 5,850 gaJ/h para L/s. 
1.44 (a) A velocidade da luz no vácuo é 2,998x108 m/s. Qual 

é essa velocidade en1 km/h? (b) Os oceanos contêm 
aproximadan1ente 1,35 x 10° kn13 de água. Qual é esse 
volume em litros? (e) Un1 i.ndivíduo com un1 alto nível 
de colesterol no sangue apresenta 232 mg de colesterol 
por 100 mL de sangue. Se o volume total de sangue de 
uma pessoa é 5,2 L, quantos gramas de colesterol essa 
pessoa tem? 

1.45 Faça as seguintes conversões: (a) 5,00 dias para s; (b) 
0,0550 mi param; (c) US$1,89 / gal para dólares por litro; 
(d) 0,510 in./ms para km/h; (e) 22,50 gal/min para L/s; 
( f) 0,02500 ft3 para cm3

• 

1.46 Faça as seguintes conversões: (a) 145,7 ft para m; (b) 
0,570 qt para m L; (e) 3,751in1/s para km/h; (d) 3,97 yd3 

para m 3
; (e) US$2,99/lb para dólares por kg; (fl 9,75lb/ 

ft3 para g/mL. 

escala? Quantos algarismos significativos existen1 na 
medida? 

1.35 Qual é o nún1ero de algarismos significativos em cada 
uma das seguintes medidas de grandeza? (a) 1.282 kg; 
(b) 0,00296 s; (c) 8,070 mm; (d) 0,0105 L; (e) 9,7750 x 

-1 10 cm. 
1.36 Indique o número de algarismos significativos em cada 

un1a dasseguintesn1edidas: (a) 5,404 xl02 km; (b) 0,0234 
n12

; (c) 5,500 cm; (d) 430,98 K; (e) 204,080 g. 
1.37 Arredonde cada um dos seguintes números para qua

tro algarismos significativos e expresse o resultado em 
notação exponencial padrão: (a) 300,235800; (b) 
456,500; (c) 0,006543210; (d) 0,000957830; (e) 50,778 x 
103

; (f) - 0,035000. 
1.38 Arredonde cada um dos seguintes nún1eros para três al

garismos significativos e expresse o resultado em 
notação exponencial padrão: (a) 143,700; (b) 0,09750; 
(c) 890,000; (d) 6,764x104

; (e) 33.987,22; (f) - 6,5559. 
1.39 Faça as seguintes operações e expresse sua resposta com 

011ú1n ero apropriado de a lgarisn1os significativos: (a) 
21,405 + 5,80; (b) 13577-21,6; (c) (5,03 xl04 )(3,6675); 
(d) 0,05770/75,3. 

1.40 Faça as seguintes operações e expresse sua resposta 
com o nú1nero apropriado de algarismos significati
vos: (a) 320,55 - (6.104,5/2,3); (b) ((285,3 x105

) - (1,200 x 
103

) ] X 2,8954; (e) (0,0045 X 20.000,0) + (2.813 X 12); (d) 
863 X [1.255- (3,45X108)]. 

1.47 (a) Quantos litros de vinho podem ser colocados em um 
barril cuja capacidade é 31 gal? (b) A dose recomendada 
de Elixophylline, um medicamento usado no tratamen
to da asma, é 6 mg/kg de massa corporal. Calcule a dose 
em miligramas para uma pessoa de 150 lb. (e) Se um au
tomóvel é capaz de rodar 254 mi com 11,2 gal de gasoli
na, qual é o consumo desse carro em km/L? (d) Uma 
libra de g rãos de café produz 50 xícaras de café (4 xíca
ras= lq_t). Quantos mililitros de café podem ser obtidos 
de 1 g de grão de café? 

1.48 (a) Se um carro elétrico é capaz de rodar 225 km com 
uma única carga, quantas cargas serão necessárias para 
se viajar de Boston, Massachusetts, para Miami, Plórida, 
uma distância de 1.486 mi, supondo que se inicie a via
gem com uma carga máxima? (b) Se un1a ave migratória 
voa a uma velocidade média de 14 m/s, qual é sua velo
cidade média em mi/h? (c) Qual o deslocamento, em 
litros, de um pistão de motor cujo deslocamento é 
450 pol.3? (d) Em março de 1989, o Exxon Vnldez enca
lhou e derramou 240 mil barris de petróleo cru nas cos
tas do Alasca. Um barril de petróleo é iguaJ a 42 gal. 
Quantos litros de petróleo foram derramados? 

1.49 A densidade do ar a pressão atmosférica normal e 25 ºC 
é 1,19 g/L. Qual é a massa, em quilogramas, do ar em 
uma sala que mede 12,5 x 15,5 x 8,0 ft? 



1.50 A concentração de monóxido de carbono em um aparta
n1ento na cidade é 48 µg/m 3

• Qual a massa em gramas 
de monóxido de carbono presente em uma sala que 
mede 9,0 x14,S xl8,8 ft? 

1.51 Uma refinaria de cobre produz um lingote de cobre com 
massa igual a 150 lb. Se o cobre é transformado em fio 
cu jo diâmetro é 8,25 mm, quantos pés de cobre po
den1 ser obtidos desse liJ1gote? A densidade do cobre 
é 8,94 g/ cm3

. 

1.52 O dólar de prata Morgan norte-americano tem uma 
massa de 26,73 g. A lei obriga que ele tenha 90o/o de prata 
e o restante em cobre. (a) Quando a moeda foi cun11ada 

Exercícios adicionais 

J .55 Qual o significado dos tern1os composição e estrutura 
quando se referem a nwtéria? 

1.56 Classifique cada um dos seguintes itens como uma 
substância pura, uma solução ou uma mistura heterogê
nea: uma n1oeda de ouro; uma xícara de café; uma pran
cha de madeira. Quais as ambigüidades existentes em se 
determinar com clareza a natureza dos materiais descri
tos? 

1.57 (a) Qual a diferença entre uma hipótese e unia teoria? 
(b) Explique a diferença entre uma teoria e uma lei cien
tífica. Qual delas explica como a matéria se comporta e 
qual explica por que ela se con1porta dessa maneira? 

1.58 U111a amostra de ácido ascórbico (Vita1nina C), s intetiza
da no laboratório, contém 1,50 g de carbono e 2,00 g de 
oxigênio. Outra amostra de ácido ascórbico isolada de 
frutas cítricas contém 6,35 g de carbono. Quantos gra
mas de oxigênio ela contém? Em que lei você está seba
seando para responder a essa pergunta? 

1.59 Dois estudantes determinaran1 a porcentagem de 
chunlbo em unia amostra como uma prática de labora
tório. A porcentagem real é 22,52o/o. Os resultados dos 
estudantes para três determinações são os seguintes: 
1. 22,52; 22,48; 22,54 
2. 22,64; 22,58; 22,62 
(a) Calcule a porcentagem méd.ia para cada conjunto de 
dados e diga qual conjunto é mais exato, baseado na mé
dia. (b) A precisão pode ser julgada examinando-se a 
mécüa dos desvios do valor médio para cada conjunto 
de dados. (Calcule o valor médio para cada conjunto de 
dados, depois calctlle a média dos desvios absolutos 
para cada conjunto.) Qual estudante foi mais preciso? 

1.60 O uso dos algarismos significativos em cada uma das se
guintes declarações está apropriado? Justifique suares
posta. (a) A tiragem de Seleções en1 1976 foi 17.887.229. 
(b) Existem n1ais de 1,4 milhões de pessoas nos Estados 
Unidos com sobrenome Bro\.vn. (e) A média anual de 
chuva em São Diego, Caliión1ia, é 20,54 cm. (d) Entre 
1978e1992, no Canadá, o predomínio de obesidade en
tre hon1ens subiu de 6,8°/o para 12,0o/o. 

1.61 O neônio tem um ponto de ebulição de -246,1 °C. Qual é 
essa temperatura em kelvins? E em º P? 

1.62 Dê as unidades SI derivadas para as seguintes grande
zas: (a) aceleração= distância/tempo2

; (b) força= massa 
x aceleração; (e) trabalho 

Capítulo 1 introdução: 01atéria e medidas 29 

no finaJ do século xvn, a prata valia US$ 1, 18 por onça 
troy (31,1 g). A esse preço, qual é o valor da prata no dó
lar de prata? (b) Hoje, a prata é vendida a US$ 5,30 por 
onça troy. Quantos dólares de prata Morgan são neces
sários para obter-se US$ 25,00 de prata pura? 

1.53 Usando as técnicas de estimativa, determine quais dos 
seguintes itens é o mais pesado e qual é o mais leve: un1 
saco de 5 lb de batatas, um saco de 5 kg de açúcar ou 
1 gal de água (densidade= 1,0 g/mL)? 

1.54 Usando as técnicas de estimativa, coloque esses itens em 
ordem crescente de tamanho: uma corda de 57 cm, um 
sapato de 14 pol. de comprimento e um cano de 1,1 m .. 

=força x distância; (d) pressão= força/área; (e) potên
cia = trabalho/tempo. 

1.63 Um recipiente de 40 lb de musgo em decomposição 
mede 14 x20 x30 in. Um recipiente de 40 lb de material 
da camada superior do solo tem um volwn e de 1,9 gal. 
Calcule as densidades médias do musgo em decompo
sição e do material da camada superior do solo em 
g/ cm3

• Estaria correto dizer que o musgo em decompo
sição é mais 'leve' do que o material da camada supe
rior do solo? Explique. 

1.64 Pequenas esferas com massas iguais são feitas de 
chumbo (densidade = 11,3 g/cm3

), prata (10,5 g/cm3
) e 

alun1ínio (2,70 g/ cm3
) . Qual esfera tem o maior diâme

troe qual te1n o menor? 
1.65 As substâncias liquidas mercúrio (densidade = 13,5 

g/mL), água (1,00 g/01L) e ciclo-hexano (0,778 g/mL) 
não formam solução quando misturadas, mas sepa
ram-se em camadas distintas. Esboce a posição relativa 
dos líquidos em u1n tubo de ensaio. 

1.66 A produção anual de hidróxido de sód.io nos Estados 
Unidos em 1999 foi de 23,2 bilhões de libras. (a) Quan
tos gramas de hidróxido de sódio foram produzidos na
quele a.no? (b) A densidade do hidróxido de sódio é 2,130 
g/cm3

. Quantos quilômetros cúbicos foram produzidos? 
1.67 (a) Você recebe uma garrafa que contérn 4,59 cm3 de um 

sólido metálico. A massa total da garrafa com o sólido é 
35,66 g. A garrafa vazia possui massa igual a 14,23 g. 
Qual é a densidade do sólido? (b) O mercúrio é comer
cializado por 'frascos', uma unidade que tem 34,5 kg de 
massa. Qual é o volume de um frasco de mercúrio, 
sabendo-se que a densidade do mercúrio é 13,6 g/ mL? 
(e) Um estudante de graduação tem a idéia de remover 
uma esfera de pedra decorativa, cujo raio é 28,9 cm, da 
frente de u.n1 prédio do cn111pus. Se a densidade da pe
dra é 3,52 g/ cm3

, qual é a oi.assa da esfera? (O volume 
de uma esfera é V= (4/3)rr?.) É provável que e le suma 
com a pedra sem a ajuda de alguém? 

ll .68'1 Uma an1ostra de um sólido com n1assa igual a 32,65 g é 
colocada em um frasco. Tolueno, um líquido no qual 
esse sólido é insolúvel, ioi adicionado ao frasco até per
fazer um volume totaJ de sólido e líquido de 50,00 1nL. 
O sólido e o tolueno juntos pesam 58,58 g. A densidade 
do tolueno à temperatura do experimento é 0,864 
g/ml. Qual é a densidade do sólido? 
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11.691 Suponha que você decida definir sua própda escala de 
temperatura usando os pontos de congelamento (-11,5 
ºC) e ebulição (197,6 ºC) do etilenoglicol. Se você fixa o 
ponto de congelamento como O ºC e o ponto de ebuli
ção como 100 ºG, qual será o ponto de congelatnento da 
água nessa nova escala? 

1.70 Recentemente, um dos autores deste livro completou 
uma meia-maratona, uma corrida de rua de 13 mi, 192 
yd, com o tempo de lh, 44 mine 18 s. (a) Qual a veloci
dade média do corredor em milhas por hora? (b) QuaJ o 
ritmo do corredor em minutos e segundos por n"lilha? 

1.71 A distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 
240.000 mi. (a) Qual a distâncja em metros? (b) O Co11-
corde SST tem uma velocidade aproximadamente igual 
a 2.400 km/h. Se o Co11corde pudesse voar para a Lua, 
quantos segundos ele gastaria? 

1.72 A moeda norte-americana de 25 centavos tem massa 
de 5,67 g e aproximadamente 1,55 mm de espessura. 
(a) Quantas moedas terian1 de ser en1pilhadas para se 
a tingir 575 ft, a altura do monumento de Washington? 
(c) Qual o valor contido nessa pilha? (d) Em 1998 o débi
to americano era de US$ 4,9 trilhões. Quantas pilhas 
iguais à descrita seriam necessárias para liquidar esse 
débito? 

1.73 Nos Estados Unidos, a água usada para irrigação é me
dida em pés-acre. Um pé-acre de água é o suficiente 
para cobrir exatamente 1 ft de profundidade. Um acre é 
4.840 ft2

• Um pé-acre de água é o suJjciente para abaste
cer duas famílias normais por um ano. Agua dessa
linizada custa aproximadamente US$ 2.480 por 
pé-acre. (a) Qual o custo por litro da água dessalini
zada? (b) Qual seria o custo por d ia deu.ma famíHa se 
essa fosse a única fonte de água? 

11.74] Um recipiente cilíndrico de raio r e altura li tem um vo
lume de ;cr2/z. (a) Calcule o volume em centímetros cú
bicos de um cilindro com raio de 3,55 cm e altura de 
75,3 cm. (b) Calcule o volume em nietros cúbicos de um 
cilindro cuja altttra é 22,5 pol. e cujo diâmetro é 12,9 pol. 
(c) Calcule a massa em quilogramas de um volume de 
mercúrio igual ao volume do cilindro do item (b). A 
densidade do mercúrio é 13,6 g/ cm3

• 

Ll.75] Uo1 tubo cilíndrico de vidro com 15,0 cm de compri
mento, fechado de um lado, é abas tecido com etanol. A 
massa de etanol necessária para encher o tubo é 11,86 g. 
A densidade do etanol é 0,789 g/mL. Calcule o diâme
tro interno do tubo, em centímetros. 

11.761 O ouro é misturado com outros 1netais para aun1entar 
sua dureza e fabricar jóias. (a) Considere um pedaço de 
uma jóia de ouro que pese 9,85 g e tenha u.m volume de 
0,675 cm3

• A jóia contém apenas ouro e prata, cujas den
sidades são 19,3 g/cn13 e 10,5 g/cm3

, respectivamente. 
Supondo que o volume total da jóia é a son1a dos volu
mes de ouro e prata que ela contém, calcule a porcenta
gem de ouro (em massa) na jóia. (b) A quantidade 
relativa de ouro em uma liga é geralmente expressa em 

unidades de quilates. O ouro puro tem 24 quilates, e a 
porcentagem de ouro na liga é dada como uma porcen
tagem desse valor. Por exemplo, uma liga com 50°/o de 
ouro tem 12 quilates. Dê a pureza da jóia de ouro em 
quilates. 

[1.77] Suponha que você receba uma amostra de um LíqtLido 
homogêneo. O que você faria para determinar se a 
amostra é uma solução ou uma substância pura? 

11.781 A cromatografia (Figura 1.14) é um método simples, 
porén1 confiável, para separar un1a mistura em suas 
substâncias constituintes. Suponha que você está usan
do a cromatografia para separar uma mistura de duas 
substâncias. Como você sabe se a separação foi bem-su
cedida? Você pode propor uma maneira de qualificar 
se boa ou ruim - a separação? 

Ll .79] Você é designado para separar certo material granula
do, que tem densidade de 3,62 g / cm3

, de um material 
granulado não desejado que tem uma densidade de 
2,04 g/ cm3

• Você quer fazer isso agitando a mistura em 
um IJquido no qual o material mais pesado afunda e o 
mais leve flutua. Um sólido flutuará em qualquer líqui
do que seja mais denso. Usando um "manual" de quí
mica, encontre a densidade das seguintes substânóas: 
tetracloreto de carbono, hexano, benzeno e iodeto de 
metiJa. Supondo que não existan1 interações entre o lí
quido e os sólidos, qual desses liquides servirá para seu 
propósito? 

[J .80] Os conceitos de exatidão e precisão não são fáceis de 
compreender. Aqui estão dois conjuntos de estudos: 
(a) Determinou-se a massa de un1 padrão de peso se
cundário pesando-o em unia balança muito precisa sob 
condições labora toriais cuidadosan1ente controladas. 
Ton1ou-se a média de 18 1nedidas diferentes con10 o 
peso-padrão. (b) Entrevistou-se um grupo de 10 milho
n1ens con1 idades entre 50 e 55 anos para determinar 
uma relação entre calorias ingeridas e nível de coleste
rol no sangue. O questionário da entrevista é bem deta
lhado, inquirindo os entrevistados sobre sua ali
mentação, se fumam, o que bebem e assiln por diante. 
Os resultados são relatados mostrando que, para ho
mens de certo estilo de vida análogo, existe 40'l'<. de 
chance do nível de colesterol no sangue ser acima de 
230 para os que consomem mais de 40 calorias por gra
ma do peso corporal por dia, comparado com os que 
consomem menos de30 ca lerias por grama de peso cor
poral por dia. 
Discuta e coo1pare esses dois estudos em termos de 
precisão e exatidão dos resu 1 ta dos en1 cada caso. Como 
os estudos se distinguem conceitualmente de modo a 
afetar a exatidão e a precisão de uma dada medida? Em 
cada um dos estudos, qual o fator que não pode ser con
trolado e que poderia afetar a exatidão e a precisão? 
Quais n1edidas, de forma geral, podem ser tomadas 
para se atingir precisão e exatidão n1elhores? 
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imos no Cap'tLMIO l que a química trata das propriedades das 
substâncias. Em nosso mw1do, as substâ11cias exibem uma variedade de p ro
priedades impressio11ai1te e aparenteme11te infinita, incluindo diferentes co
res, texturas, solubilidades e reatividades químicas. Quando constatamos que 
os diamantes são transparentes e duros, que o cristal do sal de cozinha é que
bradiço e dissolve-se em água, que o ouro conduz eletricidade e pode ser 
transformado em lâminas finas, e que a nitroglicerina é explosiva, estamos fa
zendo observações no universo 111acrosc6pico, aquele que compreendemos com 
mais facilidade. Na q uíntlca, buscamos entender e explicar essas propriedades 
no universo s11bnúcroscópico, aquele dos átomos e das moléculas. 

A diversidade do con1portamento químico é resultado de apenas aproxi
madamente cem elementos diferentes e, assim, de apenas cerca de cem dife
rentes tipos de átomos. De certo modo, os átomos são como as 26 letras do 
alfabeto, as quais se agrupam em diferentes combinações para formar o imen
so número de palavras da nossa língua. Mas co1no os átomos se combinam? 
Quais regras deter1ninam de que maneiras eles se combinarão? Como as pro
priedades de uma substância se relacionam com os tipos de átomos que ela 
contém? Na realidade, como é um átomo e o que torna os átomos de um ele
mento diferei1tes dos de outro? 

A visão submicroscópjca da matéria forma a base para entender por que 
elementos e compostos reagem como reagem e por que exibem propriedades 
físicas e químicas especilicas. Neste capítulo, começaremos a explorar o fasci
nante Lutlverso dos átomos e das moléculas. Examinaremos a estrutura básica 
dos áton1os e discutiremos resunúda1nente a formação de moléculas e íons. 
Apresentaremos também os procedimentos sistemáticos usados para nomear 
compostos. Os tópicos abordados neste capítulo fornecem a base para uma 
exploração mais profunda da química nos próximos capítulos. 

2.1 Teoria atômica da matéria 

O universo à nossa volta é constituído por diferentes substâncias, algumas 
com vida, outras inanimadas. Além disso, a matéria geralmente muda de uma 
forma química para outra. Co.m o intuito de explicar essas observações, filóso
fos antigos especulavam sobre a natureza da 'matéria' fundamental da qual o 
mundo era feito. Demócrito {460-370 a.C.) e outros filósofos gregos antigos 
pensavam que o mw1do material deveria ser constituído de partículas indivi
síveis muito pequenas que eram chamadas de áfo111os, o que significava 'indivisíveis'. 

~ O que está por vir ~ 

• Com~aremos nossa abordagem 
fornecendo uma breve história de 
como surgiu a noção de que os 
átomos são as menores partes da 
matéria e o desenvolvimento de 
Dalton pani uma teoria atômica. 

• Depois veremos, em maiores de
taU1es, alguns dos experimentos 
n1ais importantes que levaram à 
descoberta do elétron e ao mo
delo nuclear do átomo. 

• Então abordaren1os a teoria mo
derna da estrutura atômica, além 
de noções de número atômico, 
número de massa e isótopos. 

• Apresentaremos o conceito de 
peso atômic~ e qual sua relação 
com as mass..1s individuais dos 
átomos. 

• Nossa abordagem dos átomos 
culminará na organização dos 
elementos na tabela períódica, na 
qua 1 estes são colocados na or
dein crescente de número atômi
co e agrupados por suas seme
lhanças químicas. 

• O entendimento de átomos nos 
permitirá discutir o agrupamento 
dos átomos chamado nloléculas, 
bem como suas fórmulas n1olecu
lares e rninunas. 

• Aprenderemos que os átomos 
podem ganhar ou perderelélrons 
para formar ions, e examinare
mos como utilizar a tabela perió
dica para predizer as cargas nos 
íons e as fórmulas mínimas de 
compostos iônicos. 

• Veremos a maneira sistemática 
com que as substâncias são no
meadas, chamada de nomencla
tura, e como esta é aplicada a 
compostos inorgânicos. 

• Finalmente, apresentaremos al
gu.mas das noções básicas de 
químí.ca orgânica, conhecida co
mo quúnica do carbono. 



32 Quí mica: a ciência cen tral 

Figura 2.1 John Dalton 
(1766-1844) era filho de um 
tapeceiro inglês pobre. Dalton 
começou a dar aulas quando tinha 
12 anos. Passou a maior parte de 
sua vida em Manchester, onde 
lecionou tanto na escola 
secundária quanto na facu ldade. 
Durante toda sua vida seu interesse 
em meteorologia o conduziu a 
estudar gases e, 
conseqüentemente, química. 
Estudava a teoria atômica 
eventualmente. 

ATIVIDADES 
Postulados da teoria atômica, 
Proporções múltiplas 

ANIMAÇÃO 
Proporções múltiplas 

Mais tarde, Platão e Aristóteles formularam a hipótese de que não poderja ha
ver partículas indivisíveis. A visão 'atômica' da matéria enfraqueceu-se por 
vários séculos, durante os quais a filosofia aristotélica dominou a cultura oci
dental. 

A noção sobre átomos ressurgiu na EtLropa durante o século XVll, quando 
os cientistas tentaram explicar as propriedades dos gases. O ar é composto de 
algo invisível e em constante movin1ento; podemos sentir o movimento do 
vento contra nós, por exemplo. É natural imaginar que partículas indivisíveis 
muito pequei1as origü1am esses efeitos fruniliares. lsaac Newton, o mais famo
so cientista de seu tempo, defendeu a idéia da existência de átomos. Mas pen
sar em átomos nesse sentido é diferente de pensar em átomos como os 
componentes q11í111icos fundamentais da natureza. Quando os químicos apren
deram a medir a quantidade de matéria que reagia com outra para formar 
uma nova substância, a base para a teoria atômica estava proposta. Essa teoria 
surgiu durante o período 1803-1807 no trabalho de un1 professor inglês, John 
Dalton (Figura 2.1). Argum.entando a partir de um grande número de obser
vações, Dalton estabeleceu os seguintes postulados: 

1. Cada elemento é composto de partes extremamente pequenas chama
das átomos. 

2. Todos os á tom.os de um dado elemento são .idê.t1ticos; os átomos de d iJe
rentes elementos são diferentes e têm diferentes propriedades (e tam
bém diferentes massas). 

3. Os átomos de um elemento não se convertem em iliferentes tipos de 
átoinos por meio de reações químícas; os átomos não são criados nem 
destruídos nas reações químicas. 

4. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento 
se combinam; um determinado composto tem sempre o mesm.o nú me
ro relativo dos mesmos tipos de átomos. 

De acordo com a teoria atômica de Dalton, átomos são os co.mponentes bá
sicos da matéria. Eles são as menores partes de um elemento que mantêm a 
identidade química desse elemento. - (Seção 1.1) Como observado nos pos
tulados da teoria de Dalton, um elemento é composto de apenas uma espécie de 
átomo, enquanto un1 composto contém átomos de dois ou mais elementos. 

A teoria de Dalton explica várias leis simples de combinação química que 
eram conhecidas naquela época. Uma delas era a lei dn coniposição constnn te (Se

ção 1.2): em determinado composto o número relativo de átomos e seus tipos são constantes. Essa lei é a base do 
Postulado 4 de Dalton. Outra lej química fundamental era a lei dn conservação dn tnnssn (também conhecida como lei 
dn conservnçiio de 111atéria): a massa total dos materiais presentes depois da reação química é igual à massa total antes 
da reação. Essa lei é baseada no Postulado 3. Dalton propôs que os átomos se rearranjam para produzir novas com
binações q uímicas. 

Uma boa teoria não deve explicar apenas os fatos conhecidos, mas também prever os novos. Dalton usou sua 
teoria para deduzir a lei das proporções n11íltiplas: se dois elen1entos, A e B, se combinam para formar mais de um 
composto, as massas de B, que podem se combinar com a massa de A, estão na proporção de núm.eros inteiros pe
quenos. Podemos ilustrar essa lei considerando as StLbstâncias água e água oxigenada, as quais se compõem de hi
drogênio e oxigêruo. Na formação de água, 8,0 g de oxigêruo combinam-se com 1,0 g de hidrogênio. Na água 
oxigei1ada existem 16,0 g de oxigêruo para 1,0 g de hidrogênio. En1 outras palavras, a proporção da massa de oxigê
nio por grama de hidrogênio nos dois compostos é 2:1. Usando a teoria atômica, podemos concluir que a água oxi
genada contém duas vezes mais átomos de oxigênio por átomos de h.idrogê1úo do que a água. 

2 .2 A descoberta da estrutura atômica 

Dalton chegou à sua conclusão sobre áton1os com base nas observações qu[micas no un.iverso macroscópico do 
laboratório. Nem ele nem quem o seguiu durante séculos depois da publicação de seu trabalho teve evidências 
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diretas da existência dos átomos. Hoje, entretanto, podemos usar novos ins
trumentos poderosos para medir as propriedades de átomos individuais e até 
fornecer imagens deles (Figura 2.2). 

À medida que os cientistas começaram a desenvolver métodos para uma 
investigação mais detalhada da natureza da matéria, o átomo, que se supunha 
indivisível, começou a mostrar sinais de ser uma estrutura mais complexa. 
Sabemos hoje que o átomo é composto de partículas subatómicas ainda meno
res. Antes de resumirmos o modelo da estrutura atômica atual, consideraremos 
rapidan1ente um pouco as descobertas marcantes que levaram a esse modelo. 
Veremos que o átomo é composto em parte por partículas carregadas eletrica
me11te, algumas com carga positiva (+) e outras com carga negativa (-). Ao 
examinar o desenvolvimento do nosso modelo atômico atual, lembre-se de 
uma afirmação simples sobre o comportamento de partículas carregadas em 
relação a outras: partículas co1n a 1nesn1n cnrgn repelei11-se, eiu1unnto pnrtíc11las con1 
cargas rliferenles atrae111-se. 

Raios catódicos e elétrons 

Figura 2.2 Uma imagem da 
superfície de um semicondutor 
GaAs (arseneto de gálio) obtida 
pela técnica chamada microscopia 
eletrônica de túnel. A cor foi 
adicionada à imagem por 
computador para distinguir os 
átomos de gálio (esferas azuis) do 
arsênio (esferas vermelhas). 

Em meados do século XVII, os cientistas começaram a estudar descarga elétrica através de tubos parcialmente 
evacuados (tubos bombeados até quase esgotar-se o ar), como os mostrados na Figura 2.3. Uma alta voltagen1 pro
duzia radiação dentro do tubo. Essa radiação tomou-se conhecida como raios catódicos porque origii1ava-se 110 
eletrodo negativo, ou catodo. Apesar de os raios em si não poderem ser vistos, seus movimentos podiam ser detec
tados porque os raios faziam com que certos materiais, inclusive o vidro, apresentassem fluorescência ou 
emitissem luz. (Tubos de imagem de televisão são tubos de raios catódicos; uma imagem de televisão é o resultado 
da fluorescência da tela do aparelho.) 

Os cientistas defendiam opiniões divergentes sobre a natureza dos raios catódicos. Não era .muito claro inicial
mente se os raios eram uma nova forma de radiação ou mais propriamente consistiam de um jato de partículas. 
Experimentos mostraram que os raios catódicos eram desviados por campos elétricos ou magnéticos, sugerindo 
que continham certa carga elétrica [Figura 2.3 (c)]. O cientista britânico J. }. Thomson observou muitas proprieda
des dos raios, inclusive o fato de que sua natureza é a mesma independentemente da identidade do material doca
todo, e que uma lâmina metálica exposta a raios catódicos adquire carga elétrica negativa. Em um artigo publicado 
em 1897, ele apresentou suas observações e concluiu que os raios catódicos são jatos de partículas com massa, car
regadas negativamente. O artigo de Tl1omsom é conhecido como a' descoberta' daquilo que dlamamos de elétro11. 

Tho1nson construiu um tubo de raios catódicos com uma tela fluorescente, como aquele mostrado na Figura 
2.4, de modo que ele pôde medir de maneira quantitativa os efeitos de campos elétricos e magnéticos no jato fu10 
de elétrons que passava através de lLm orifício em um eletrodo carregado positivamente. Essas medidas possibi
litaram calcular um valor de 1,76 x 108 coulon1b1 por grama para a proporção de carga elétrica do elétron em rela
ção a sua massa. 

(-) 
,..--

Frasco de vidro 
pare ia !mente 
t>Vé'ICUado 

(+) 

(a) (b) (c) 

Figura 2.3 (a) Em um tubo de raios catódicos, os elétrons movem-se do e letrodo negativo (catodo) para o eletrodo 
positivo (anodo). (b) Uma foto do tubo de raios catódicos contendo uma tela fluorescente para mostrar o caminho dos raios 
catódicos. (c) A rota dos raios catódicos é desviada pela presença de um magneto. 

1 O couJomb (C) é a unidade de carga elétrica no SI. 
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Figura 2 .. 4 Tubos de raios catódicos 
com campos magnéticos e elétricos 
perpendiculares. Os raios catódicos 
(elétrons) originam-se na placa negativa 
à esquerda e são acelerados em direção 
à placa positiva, que tem um orifício no 
centro. Um feixe de elétrons passa 
através do orifício e é desviado pelos 
campos magnéticos e elétricos. A razão 
carga-massa dos elétrons pode ser 
determinada pela medida dos efeitos 
dos campos magnéticos e elétricos na 
direção do feixe. 

(-) 
(+) - -

Alta voltagem 

(-) Placas eletric1U11ente carregadas 
... --

Magneto 

Caminho 
dos elétrons 

fluorescente 

Uma vez que a proporção carga-massa do elétron era conhecida, medir s ua carga ou sua massa revelaria o valor 
de outras quantidades. Em 1909 Robert Millikan (1868-1953), da Universidade d e Chicago, conseguiu medir com 
êxito a carga de um elétron realizando o que é conhecido como "experimento da gota de óleo de Millikan" (Figura 

ANIMAÇÃO 2.5). Ele pôde, então, calcular a massa do elétron usando seu valor experimental 
Experimento da gota de óleo de para a carga, 1,60 X 10-IY C, e a proporção carga-massa, 1,76 X 108 C/ g: 
Milllkan 

Figura 2.5 Uma representação do 
instrumento de Millíkan usado para 
medir a carga do elétron. Pequenas 
gotas de óleo, as quais capturam 
elétrons extras, são deixadas cair entre 
duas placas carregadas eletricamente. 
Millikan monitorou as gotas medindo 
como a voltagem nas placas afetava a 
velocidade de queda. A partir desses 
dados ele calculou as cargas nas gotas. 
Seu experimento mostrou que as 
cargas eram sempre múltiplos inteiros 
de 1,6Q X 1 o - l

9 C, 0 que ele deduziu 
ser a carga de um único elétron. 

l60x10-19 C 
Massa do elétron = ' s = 9,lOxl0 -28 g 

l,76x10 C/g 

Fonte de raios X 

. . . , ... 
• • •• . : · •! º•i="" · .... ;.,. ·::··· . 

• • • !.• .. "'•! • •••• .. . : . ~. . . . . . ..... . . . . ~~· . . ... . . 
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~-~. 
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, .. 

Borrifador de óleo 

Atomizador 

/ 
Microscópio 
visualizador 

-------~-----'" Placas eletricamente 
carregadas 

Usando valores um pouco mais exatos, o valor aceito atualmente para a massa do elétron é 9,10939 x 10-28 g. 
Essa massa é aproximadamente 2 mil vezes menor que a do hidrogênio, o átomo mais leve. 

Radioatividade 
Em 1896, o cjentista francês Henri Becquerel (1852-1908) estava estudando o mineral urânio, conhecido como 

blenda resinosa, quando descobriu que ele espontaneamente emitia radiação de alta energia. Essa emissão espontâ
nea de radiação é chamada de radioatividad e. Com a sugestão de Becquerel, Marie Curie (Figura 2.6) e seu mari
do, Pierre, começaram experimentos para isolar os com.ponentes radioativos do mineral. 

Estudos posteriores sobre a natureza da radioatividade, principalmente os do cientista britfinico Ernest Rut
herford (Figure 2.7), revelaram três tipos de radiação: radiações alfa (a), beta (/3) e gama (y). Cada tipo difere um do 
outro quanto a sua reação a um campo elétrico, como mostrado na Figura 2.8. O caminho das radiações a ef3 é des
viado pelo campo elétrico, apesar de estar em sentidos opostos, enquanto a radiação y não é afetada. 

Rutherford mostrou que os raios a e f3 consistem de partículas de movimento rápido nomeadas partículas a e f3. 
Na realidade, partículas f3 são elétrons em alta velocidade e podem ser consideradas o análogo radioativo dos raios 
catódicos; portanto, são atraídas para a placa positiva. As partículas a são muito mais compactas do que as partículas f3 
e têm cargas positivas; portanto, são atraídas para a placa negativa. Em unidades de carga de elétron, partículas f3 têm 
carga de 1-, e partículas a têm carga de 2+. Rutherford mostrou posteriormente que partfculasa combinam-se com 
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Bloco de chun1bo 

Figura 2.6 Marie Sklodowska Curie 
(1867- 1934). Quando M. Curie 
apresentou sua tese de doutorado, esta 
foi descrita como a melhor contribuição 
individual de todas as teses na história da 
ciência. Entre outras coisas, dois novos 
elementos, polônia e rádio, tinham sido 
descobertos. Em 1903, Henri Becquerel, 
M. Curie e seu marido, Pierre, dividiram o 
prêmio Nobel de Física. Em 191 1, 
M. Curie ganhou seu segundo prêmio 
Nobel, desta vez de Química. 

(+) 

1 (-) 

raios fJ 

raios y 

raios a 

Substância Placas eletrican1ente Placa 
radioativa carregadas fotográfica 

Figura 2.8 Comportamento dos raios alfa (a), beta (/J) e gama (y) em um campo 
elétrico. 

elétrons para formar átomos de hélio. Além disso, ele concluiu que a radiação y 
é de alta energia, similar à dos raios X; ela não consiste de partículas e não possui 
carga. Abordaremos radioatividade em rnaiores detalhes no Capítulo 21. 

O átomo com núcleo 
Com o crescimento das evidências de que o átomo era composto de par

tículas ainda menores, deu-se mais atenção a como as partículas se uniriam. 
No início do sécuJo XX, Thomson argumentou que já que os e létrons com
preendiam apenas uma pequena fração de massa de um átomo, eles prova
velmente seriam responsáveis por uma fração igualmente pequena do 
tamanho do á tomo. Ele propôs que o átomo consistia em uma esfera positi
va uniforme de matéria, na qual os elétrons estavam incrustados, como 
mostrado na Figura 2.9. 

Esse modelo, chamado de modelo "pudim de ameixa", no1ne dado em ho
menagem a uma tradicional sobremesa ú1glesa, teve uma vida muito curta. 

Em 1910, Rutherford e seus colaboradores reaJjzaram tun experimento 
que contestava o modelo de Thomson. Rutherford estava estudando os ân
gulos en1 que as partículas a eram dispersadas à medida que elas passavam 
por uma folha de ouro de poucas milhares de camadas atômjcas de espessu
ra (Figura 2.10). Ele e seus colaboradores descobriram qi.re quase todas as 
partículas a passavam direto através da folha sem dispersão. Descobriu-se 
que uma pequena porcentagen1 dispersava-se na ordem de um grau, o que 
era coerente com o modelo atômico de Thomson. Apenas por preciosismo, 
Rutherford sugeriu que Ernest Marsden, um estudante de graduação que 
traball1ava em seu laboratório, procurasse com afinco por evidências de dis
persão com ângulos grandes. Para completa surpresa de todos, observou-se 
uma pequena quantidade de partícuJas que se dispersavam em ângulos 
grandes. Algumas partículas foram refletidas até para trás, na direção de 
onde provml:i.arn. A explicação para esses resultados não foi imediatamente 
óbvia, mas eles eram claramente incoerentes com o m.odelo "pudim de amei
xa" de Thomson. 

ANIMAÇÃO 
Separação dos raios alfa, beta e 
gama 

Figura 2. 7 Ernest Rutherford 
(1871-1937), a quem Einstein 
atribuiu o título de "o segundo 
Newton", nasceu e foi educado na 
Nova Zelândia. Em 1895, ele foi o 
primeiro estudante estrangeiro do 
Laboratório Cavendish na 
Universidade de Cambridge na 
Inglaterra, onde trabalhou com ). ). 
Thomson. Em 1898, ele tornou-se 
membro do corpo docente da 
Universidade McGill, em Montreal. 
Enquanto esteve em McGill, 
Rutherford fez a pesquisa em 
radioatividade que o levou a ganhar 
o prêmio Nobel de Química em 
1908. Em 1907, Rutherford 
retornou à Inglaterra para se tornar 
docente da Universidade de 
Manchester, onde em 191 O 
executou seu famoso experimento 
de dispersão de partículas a, o qual 
o conduziu ao modelo nuclear do 
átomo. Em 1992, a Nova Zelândia 
homenageou Rutherford colocando 
seu retrato, com sua medalha de 
prêmio Nobel, na nota de $1 00 
neozelandesa. 

Elétron 
negativo 

Carga positiva 
espalhada sobre a esfera 

Figura 2.9 Modelo "pudim de 
ameixa" do átomo de ). ). Thomson. 
Ele imaginou que os pequenos 
elétrons estariam embutidos no 
átomo como passas em um pudim 
ou como sementes em uma 
melancia. Emest Rutherford provou 
que o modelo dele estava errado. 
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ANIMAÇÃO 
Experimento de Rutherford: 
átomo nuclear 
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Átomos da 
película de ouro 

Figura 2.11 Modelo de 
Rutherford explicando o 
espalhamento de partículas a (Fig. 
2.1 O). A lâmina de ouro tem a 
espessura de vários milhares de 
átomos. Quando uma partícula a 
colide com o núcleo de ouro (ou 
passa muito próximo dele), ela é 
fortemente repelida. A partícula a, . , 
que possui menos massa, e 
desviada de seu caminho por 
interações repulsivas. 

Partículas desviadas 

Feixe de 
pai:tículas 

Fonte de partículas a 

A maioria das partículas 
não é desviada 

--- Peücula fina de ouro 

\ 
Tela cii:cular fluorescente 

Figura 2.10 Experimento de Rutherford sobre espalhamento de partículas a . 

Por volta de 1911, Rutherford conseguiu explicar essas observaçõe, pos
tulando que a maioria da massa do á tomo e toda a sua carga positiva resi
diam em uma região muito pequena e extremamente densa, que ele chamou 
de n úc]eo. A maior parte do volume total do á tomo é espaço vazio, no qual os 
elétrons movem-se ao redor do núcleo. No experimento de dispersão a, a 
maioria das partículas a passa d ire tamente a través da folha porque elas não 
encontra1n o minúsculo núcleo e simplesmente passam pelo espaço vazio do 
átomo. Ocasionalmente uma partícula a entra na vizinhança de um núcleo 
do ou ro. A repulsão entre o núcleo altamente carregado do ouro e as partícu
las a é forte o suficiente para refletir a pa1·tícula a menos densa, como mostra
do na Figura 2.11. 

Estudos experimer\tais subseqüentes levaram à descoberta de ambas as 
partículas no núcleo, as partículas positivas (prótons) e as partículas neutras 
(nêutrons). Os prótons foram descobertos em 1919 por Rutherford. Os nêu
trons foram descobertos em 1923 pelo cientista britânico James Chad\.vick 
(1891-1972). Apro11ft.tdaremos o estudo de partículas na Seção 2.3. 

2 .3 A visão moderna da estrutura atômica 

Desde o tempo de Rutherford, os físicos têm aprendido muito sobre a 
composição detalhada do núcleo a tômico. No curso dessas descobertas, a Lista 
de partículas que compõem o núcleo t em crescido muito e continua a crescer. 
Con10 químicos, poden1os adotar uma visão muito simples do átomo porque 
apenas três partículas subatômicas - próton, nêutron e elétron - influenciam 
o comportamento químico. 

A carga de um elétron é - 1,602 X 10-•9 e, e a do próton é+ 1,602 X io-10 e. 
A quantidade 1,602 x 10-1

q C é chamada de carga eletrônica. Por conveniên
cia, as cargas atômicas e subatôrnicas são normalmente expressas em múltiplos 
desta carga em vez de em coulombs. Assim, a carga do elétron é 1-, e a do pró-
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ton, 1 +.Nêutrons não tê1n carga e, por conseqüência, são eletricamente neutros (dai seu nome). Os áto111os tê111 11111 

nú1nero igual de elétrons e prótons; logo, eles têrn. 11r11a carga elétrica líquida neutra. 
Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo do átomo, que, como proposto por Rutherford, é extremamente 

pequeno. A maior parte do volume atômico é o espaço no qual o elétron é encontrado. Eles são atraídos pelos pró
tons no núcleo pela força que existe entre as partículas de cargas elétricas opostas. Nos capítulos seguintes vere
mos que o poder da força de atração entre elétrons e núcleo pode ser usado para explicar muitas das diferenças 
entre os vários elementos. 

Os átomos têm massas extremamente pequenas. A massa do átomo mais pesado conhecido, por exemplo, é 
da ordem de 4 x 10-22 g. Uma vez que seria incômodo expressar massas tão pequenas em gran1as, usamos a unidade 
de massa atômica ou u. Uma u é igual a 1,66054 x 10-2

·t g. As massas de prótons e nêutrons são aproximadamente 
i~iais, e ambas são muito maiores do que a do elétron: um próto11 tem uma massa de 1,0073 11, um nêutron, de 
1,0087 u, e um elétron, de 5,486x 10 ..... u. Seriam necessários 1.836 elétrons para igualar a massa de um próton, logo o 
núcleo contém a maior parte da massa de um átomo. A Tabela 2.1 mostra as cargas e massas das partículas subatô
micas. Falaremos mais sobre massas atômicas na Seção 2.4. 

Os átomos são extremamente peqltenos. A maioria deles tem diâmetro entre 1x10-10 me 5 x 10-10 m, ou 100-500 
pm. Uma unidade de comprimento conveniente, embora não reconhecida pelo Sl, usada para expressar djmen
sões atômicas é o angstrom (Á). Um ai1gstrõm é igual a 10-10 m. Os átomos têm diâmetros na ordem de 1-5 Á. O diâ
metro do átomo de cloro, por exemplo, é de 200 pm, ou 2,0 Â. Tanto picômetros quanto angstrõms são comum ente 
usados para expressar as dimensões de átomos e moléculas. 

O quadro" Como fazer 2.1" ilustra ainda mais como átomos muito pequenos são comparados com objetos mais 
familiares. 

COMO FAZER 2.1 

O diâmetro de uma moeda de um centavo norte-americana é 19 n1m. O diâmetro de uma átomo de prata (Ag) é apenas 
2,88 Â. Quantos átomos de prata podem ser arranjados lado a lado em uo1a linJ1a reta ao longo do diâmetro de uma 
moeda de um centavo? 

Solução Queremos saber o número de á tomos de prata (Ag). Usamos a relação l átomo de Ag = 2,88 A como um fator 
de conversão relacionando o número de átomos e a distância. Logo, podemos começar com o diâmetro da n1oeda de 
um centavo, primeiro convertendo essa distância em angstrêims e depois usando o diâmetro do átomo de Ag para 
converter a distância em números de átomos de Ag: 

Á (10-~( J~(l átomodeAg) tomos de Ag = (19...mfíl) 10 ,)< = 6,6x107 átomos de Ag 
1 .Jllni' 1 o 2,88 

Isto é, 66 milhões de átomos de prata podem ser acomodados lado a lado no diâmetro de un1a moeda de uni centavo! 

PRATIQUE 

O diâmetro de uni átomo de carbono é 1,54 À. (a) Expresse esse diâmetro em picômetros. (b) Quantos átomos de car
bono poderiam ser alinhados lado a lado em uma linha reta pela exten.c;ão de um traço de lápis de0,20 mm de largura? 

Respostas: (a) 154 pm; (b) 1,3X106 átomos de e. 

Os diân1etros de núcleos atômicos são da ordem de 10-i Â, so1nente uma pequena fração do diâ1netro de um 
átomo como um todo. Você pode estimar os tamanhos relativos do átomo e de seu núcleo imaginando que, se 
o átomo fosse tão grande con10 um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanJ10 de uma bolinha de gude. Uma vez 
que o minúsculo núcleo carrega a maioria da masSc:< de um átomo em um volume tão pequeno, ele tem uma incrível 
densidade - da ordem de 1013 - 1014 g/ cn13

. Uma caixa de fósforo cheia de material com uma densidade dessas 

TABELA 2.1 Comparação entre prótons, néulrons e elétrons 

Partícu las Carga Massa (11) 

Próton Positiva (1 +) 1,0073 

Nêutron Nenhuma (neutra) 1,0087 

Elétron Negativa (1- ) 5,486X10-<I 
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úcleo 

- 10- 4A--+i .. l f-

f--1-sA--j 
Figura 2.12 Vista do corte 
transversal através do centro de um 
átomo. O núcleo, o qual contém 
prótons e nêutrons, é o local onde 
praticamente toda a massa do 
átomo está concentrada. O resto 
do átomo é o espaço no qual os 
elétrons, carregados negativamente 
e mais leves, se localizam. 

pesaria mais de 2,5 bilhões de toneladas! Astrofísicos têm sugerido que o inte
rior de uma estrela cadente pode ter uma densidade próxima disso. 

Uma ilustração do átomo que incorpora essas características que acaba
mos de discutir é mostrada na Figura 2.12. Os elétrons, que ocupam a maior 
parte do volume do átomo, têm o papel mais relevante nas reações quimicas. 
A importância de representar a região contendo os elétrons como tuna nuvem 
vaga se tornará evidente nos capítulos seguintes, quando consideraremos as 
energias e arranjos espaciais dos elétrons. 

Isótopos, números atômicos e números de massa 
O que torna um átomo de um elemento diferente de tun átomo de outro 

elemento? Todos os ntonios de 1/F/1 e/e111ento tê111o1nes1110 lllÍ11lel"O de prótons 110 n1í
cleo. O nú.mero específico de prótons é diferente para variados elementos. 
Além disso, pelo fato de um átomo não ter carga elétrica líquida, seu n(unero 
de elétrons deve ser igual ao número de prótons. Todos os átomos do elemen
to carbono, por exemplo, têm seis prótons e seis elétrons. A maioria dos áto

mos de carbono também tem seis nêutrons, apesar de alguns terem .mais e outros, menos. 
Os átomos de um dado elemento cujo número de nêutrons difere e, conseqüentemente, de massa também, são 

Chamados de iSÓlOpOS. 0 SlmbOlO I! C OU Simplesmente 12C (Jê-se: "carbono doze", carbono-12) representa 0 áto
mo de carbono com seis prótons e seis nêutrons. O número de prótons, d1a:mado de número atômico, é mostrado 
pelo índice inferior. O número atômico de cada elemento é apresentado co111 o nome e o símbolo de cada elemento 
no encarte que acompanl1a o livro. Já que todos os átomos de um dado elemento apresentam o mesmo número atô
mico, o índice inferior é redundante, portanto, em geral omitido. O índice superior é chamado número d e massa; 
ele é o ntlll1ero total de prótons mais nêutrons em um átomo. Alguns átomos de carbono, por exemplo, tên1 seis 
prótons e oito nêutrons, sendo representados como 14C (lê-se: "carbono quatorze"). Vários isótopos do carbono são 
relacionados na Tabela 2.2. 

Geralmente usaremos a notação com índice inferior e índice superior apenas quando nos referirmos a un1 isó
topo especifico de um elemento. Um átomo de um isótopo específico é chamado nuclídeo. Um átomo de 14C é des
crito como um nuclídeo 14C. 

ATIVIDADES 
Simbologia dos elementos, 
Isótopos do hidrogénio, 
Simbologia dos isótopos 

TABELA 2.2 Alguns isótopos do carbono• 

Símbolo Número de prótons Número de elétrons Númer o de nêutrons 

"e 6 6 5 
nc 6 6 6 
IJC 6 6 7 
14c 6 6 8 

' Quase 99°/Q do carbono encontrado na natureza é ·~e. 

Um olhar mais de perto Forças básicas 

Existem na natuTeza quatro forças básicas, ou interações, 
conhecidas: gravidade, e1etromagnetismo, forças nucleares 
fortes e forças nucleares fracas. Forças gravitacionais são for
ças atrativas que atuam entre todos os objetos na proporção 
de suas massas. Forças gravitacionais entre átomos ou partí
culas suba tômicas são tão pequenas que elas n.1o têm conse-.. ,.. . ,,, . 
quenc1a qu1m1ca. 

Forças eletromagnéticas são forças atrativas e repulsivas 
que atuam entre objetos carregados elétrica ou magnetica
mente. Forças elétricas e magnéticas estão intrinsecamente 
relacionadas. Forças elétricas são de importância funda
mental no entendimento do comportamento químico dos 
átomos. O valor da força entre duas partículas carregadas 
é dado pela lei de Cou/0111b: F = kQ1Q2/ d2

, onde Q1 e Q2 são 
os valores das cargas nas duas partículas, d é a distância 

entre seus centros e k é uma constante determinada pelas 
unidades para Q ed. Um valor negativo para a força indica 
atração, enquanto um valor positivo, repulsão. 

Todos os núcleos, exceto o do áton10 de hidrogênio, con
têm dois ou mais prótons. Uma vez que cargas iguais se rept.'
lem, a repulsão elétrica faria com que os prótons se separas
sem do núcleo se uma força atrativa mais forte não os 
mantivesse juntos. Essa força é chamada força nuclear forte e 
atua entre partículas subatómicas, como no núcleo. Nessa 
distância essa força é mais forte do que a força elétrica, por 
isso o núcleo as mantém juntas. A forçn 1111clenr frnCJI é mais 
fraca do que a força elétrica, mas mais forte do que a gravi
dade. Saben1os de sua existência apenas porque eJa se mos
tra cm certos tipos de radioatividade. 
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Todos os átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Uma vez gue essas partículas são as mesmas 
em todos os átomos, a d iíerença entre átomos de elementos distintos ( ou.ro e oxigênio, por exemplo) deve-se única 
e exclusivamente à diferença no número de partículas subatôrnicas de cada átomo. Podemos considerar um átomo 
como a menor amostra de un1 eJemento, pois a quebra de tun átomo em partíctLlas subatômicas destrói sua identi
dade. 

COMO FAZER 2.2 

Quantos prótons, nêutrons e elétron.<; existem em um áton10 de '"' Au? 

Solução O índice superior 197 é o núniero de massa, a son1a do número de prótons e nêutrons. De acordo com a lista 
dos elementos dada no encarte deste livro, o ouro tem número atômico 79. Conseqüentemente, um átomo de '" Au tem 
79 prótons, 79elétronse197 - 79 = 118 nêutrons. 

PRATIQUE 

Quantos prótons, nêutrons e elétrons existem no átomo de '"'Ba? 

Resposta: 56 prótons, 56 elétrons e 82 nêutrons. 

COMO FAZER 2.3 

O magnésio tem três isótopos com massas 24, 25 e 26. (a) Escreva o simbolo químico completo para cada um deles. 
(b) Quantos nêutrons existem no nuclídeo de cada um dos isótopos? 

Solução (a) O magnésio tem número atômico 12, logo todos os átomos de n1agnésio contêm 12prótonse12 elétrons. 
Os três isótopos são, portanto, representados por ~Mg, ~Mg e ~Mg. (b) O número de nêutrons em cada isótopo é o 
número de massa menos o número de prótons. O número de nêutrons em cada um dos nucl.ídeos de cada isótopo é, 
portanto, 12, 13 e 14, respectivamente. 

PRATIQUE 

Dê o símbolo qiú.mico completo para o nuclideo que contém 82 prótons, 82 elétrons e 126 nêutrons. 

Resposta: ~Pb 

2.4 Pesos atômicos ou massas atômicas 

Os áton1os são pequenos pedaços de matéria, portanto têm massa. Como mostrado na Seção 2.1, um postulado 
importante da teoria atômica de Dalton é gue a massa se conserva du.rante as reações químicas. Muito do que sabe
mos sobre reações químicas e comportamento das substâncias tem sido derivado de medidas acuradas das massas 
de átomos e moléculas (e coleções macroscópicas de á tomos e moléculas) que sofrem modificações. As chances de 
você já ter usado medidas de massa em algum momento do seu curso de laboratório para monitorar mudanças que 
ocorrem em reações químicas são grandes. Nesta seção abordaremos a escala de massa usada para á tomos e aprei1-
sentaremos o conceito de pesos ntô111icos. Na Seção 3.3, amplia.remos esses conceitos para :mostrar como as massas 
a tômicas são usadas para deterni.inar as massas dos compostos e seus pesos 111oleculares. 

A escala de massa atômica 
Embora os dentistas do século XIX não soubessem nada sobre partículas subatómicas, estavam cientes de que 

os átomos de diferentes elementos tinham diferentes massas. Eles descobriram, por exemplo, que cada 100,0 g de 
água contém 11,1 gde hidrogênio e 88,9 g de oxigênio. Logo, a água contém 88,9/11,1 = 8 vezes mais oxigênio, por 
massa, que hidrogênio. Ao entender que a água contém dois á tomos de hidrogênio para cada á tomo de oxigênio, 
eles concluíram que um átomo de oxigênio deve ter 2 x 8 = 16 vezes mais massa que um átomo de hidrogênio. Ao 
hidrogênio, o á tomo mais leve, foi arbitrariamente a tribuída uma massa relativa 1 (sem unidades), e as massas atô
micas de outros elementos foram inicialmente determinadas em relação a esse valor. Assim, ao oxigênio foi atribwda 
a massa atômica de 16. 
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Hoje podemos deter1ninar as ntassas individuais dos átomos com um alto grau de precisão. Por exemplo, sabe
mos que o átomo de 1H tem massa 1,6735 x 10-24 g e o átomo de 160 tem massa 2,6560 x 10-23 g. Como visto na Seção 
2.3, é conveniente usar a 11nidnde de 111nssn atô111icn (11) quando lidan1os com n1assas extre1namente pequenas: 

J 11 : 1,66054 X } 0-24 g e 1 g = 6,02214 X 1023 
li 

A 11 é atualmente definida fixando uma massa de exatamente 12 u para um átomo do isótopo 12C de carbono. 
Nesta unidade a massa do nuclídeo é 1H é 1,0078 11 e a do nuclídeo 160, 15,9949 11. 

Massas atômicas médias 
A maioria dos elementos são enconh·ados na natureza como mistura de isótopos. Podemos determinar a 1nassn 

ntônlicn 111édia de um elen1ento usando as massas de seus vários isótopos e suas abundâncias relativas. O carbono 
encontrado na natuxeza, por exemplo, é composto de 98,93o/o de 12C e 1,07°/o de 13C. As massas desses nuclídeos são 

Um olhar mais de perto O espectrômetro de massa 

O n1ais direto e acurado n1eio de deternunar os 
pesos atômicos e moleculares é produzido pelo es
pectrõmetro de massa (Figura 2.13). Uma amostra ga
sosa é introduzida em A e bombardeada por um feixe 
de elétrons de a lta energia em B. As colisões entre os 
elétrons e os áto.mos ou moléculas do gás produzem 
íons positivos, a maioria com carga 1 +. Esses íons são 
acelerados em di reção a uma grade de arame carre
gada (C). Depois que passam pela grade, eles encon
tram duas fendas que permitem a passagem apenas 
de um feixe muito fino de íons. Esse feixe então passa 
entre os pólos de um magneto, que desvia os ions 
para um caminho curvo, à medida que os elétrons são 
desviados por um campo magnético (Figura 2.4). 
Para íons com a mesma carga, o grau de desvio de
pende da massa -quanto maior a massa do íon, me
nor o desvio. Os íons são, dessa forma, separados de 
acordo com suas massas. Trocando-se a força do 
campo magnético ou a vol tagem de aceleração na 
grade carregada negativamente, íons de massas 
variadas podem ser selecionados para entrar no de
tector no final do instrttmento. 

Un1 gráfico de intensidade do sinal do detector 
contra a massa do íon é chamado espectro de 111nssn. 
O espectro de massa de átomos de cloro, n1ostrado na 
Figura 2.14, revela a presença de dois isótopos. A aná
lise de um espectro de massa fornece tanto as massas 
dos íons que a tingem o detector quanto suas abundân
cias relativas. As abundâncias são obtidas das intensi
dades de seus sinais. Conhecendo a massa atômica e a 
abw1dância de cada isótopo, pode-se calcu lar a massa 
atômjca média de um elemento, como mostrado no 
Exercício Modelo 2.4. 

Os espectrômeti:os de massa são atualmente mui
to utilizados para identificar compostos químicos e 
analisar misturas de substâncias. Quando uma molé
cula perde elétrons, e la se desintegra, formando uma 
gama de fragmentos carregados positivamente. Os 
espectrôn1etros de massa medem as massas desses 
fragmentos, produzindo uma impressão digital quími
ca da molécula e fornecendo indícios de como os áto
mos estavam ligados entre si na molécula original. 
Assim, um químico pode usar essa técnjca para deter
minar a estrutw-a molecular de um novo composto sin
tetizado ou para identificar mn poluente no ambiente. 

Magneto Detector de feixe 
de íons positivos __ __..._~ 

Grade aceleradora Fendas 
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Figura 2.13 Diagrama de um espectrómetro de massa, ajustado 
para detectar íons 3sc1•. Os íons mais pesados, 37 CI'", não são 
desviados o suficiente para que atinjam o detector. 

34 35 36 37 38 
Massa atômica (u) 

Figura 2.14 Espectro de massa do cloro 
atômico. 
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12u(exatamente)e13,00335 u, respectivamente. Calculamos a n1assa atômica média do carbono a partir da abw1-
dância fracionada de cada isótopo e a massa daquele isótopo: 

(0,9893)(12 11) + (0,0107)(13,00335 11) = 12,01 u 

A massa atômica média de cada elemento (expressa en111) é também conhecida como seu p eso atômico. Embo
ra o termo 111assa atônúca nzédia seja o mais apropriado, e o termo mais simples 111assa atôrnica, o mais freqüentemente 
usado, o termo peso at61nico é m ais comum. Os pesos atômi.cos dos elementos estão listados tanto na tabela periódi
ca quanto na tabela dos e lementos, as quais são encontradas na contracapa inicial deste texto. 

COMO FAZER 2.4 

O cloro encontrado na natureza é constituído de 75,78Qk de JSCI, que tem massa atômica 34,969 11, e 24,22o/o de "'C l, que 
tem massa atômica 36,966 11. Calcule a n1assa atômica média (ou seja, o peso atômico) do cloro. 

Solução A n1assa atômica média é encontrada multiplicando-se a abundância de cada isótopo por sua massa atômica 
e somando-se esses produtos. Uma vez que 75,78'}h = 0,7578 e 24,22º/c> = 0,2422, temos: 

Massa atômica média = (0,7578)(34,969 11) + (0,2422)(36,966 11) 
= 26,50 li + 8,953 li 
= 35,45 li 

Esta resposta faz sentido: a n1assa atômica média do CI está entre as n1assas dos dois isótopos e é mais próxima do 
valor do "'Cl, que é o isótopo mais abundante. 

PRATIQUE 

Três isótopos do sílicio são encontrados na nattueza: "'Si (92,23'Yo), que tem 1nassa atômica 27,9769311; >9Si (4,68°/o), que 
tem massa 28,97649 11; e X-Si (3,09°/u), que tem massa 29,97377 11. Calcule o peso atômico do silício. 

Resposta: 28,09 11 

2.5 A tabela periódica 

A teoria atômica. de Dalton preparou o terreno para um vigoroso crescimento na experimentação química du
rante o início do século XIX. Como o co.rpo das observações qu[micas cresceu e a lista dos elementos expandiu, fo
ram feitas tentativas para enco11trar padrões regulares no comportamento químico. Esses esforços culminaram no 
desenvolvimento da tabela periódica em 1869. Teremos n1uito a1ajs para dizer sobre a tabela periódica nos capítu
los seguintes, mas ela é tão importante e útil que você deve familiarizar-se com ela agora: você aprenderá rapida
mente que a fnbela periódica é n 111ais ir11porfante ferra1nenta que os q11í111icos 11sa1n para organizar e lernbrar Jatos quí111icos. 

Muitos elementos mostram similaridades muito fortes entre si. Por exemplo, lítio {Li), sódio (Na) e potássio (K) 
são todos metais macios e m.uito reativos. O elemento hélio (He), neônio (Ne) e argônio (Ar} são gases não-reativos. 
Se os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, observa-se que suas propriedades quí
mjcas e físicas n1ostram um padrão repetitivo ou periódico. Por exemplo, cada u 1n dos metais macios e reativos -
litio, sódio e potássio - vem imediatamente depois daqueles gases não-reativos - hélio, neônio e argônio -
como mostrado na Figura 2.15. A organização dos elen1entos em ordem crescente de nún1ero atômico, com ele
mentos tendo propriedades similares colocados nas colunas verticais, é conhecida como tabela periódica. A tabela 
periódica é apresentada na Figura 2.16 e é tambén1 fornecida no encarte que acompanha o livro. Para cada elemento 
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Figura 2.15 O arranjo dos elementos pelo número atômico ilustra o padrão periódico ou repetitivo das propriedades, que 
é a base da tabela periódica. 
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Figura 2 .16 Tabela periódica dos elementos com a d ivisão dos elementos em 
metais, metalóides e não-metais. 

na tabela, o número atômico e o símbolo atômico são dados. O peso atômico (massa atômica média) em geral tam
bém é dado; como no seguinte registro típico para o potássio: 

19 

K 

+_;-- número atômico 

sín1holo atômico 

39,0983 +· -t-- peso atômico 

Você pode notar variações muito ,pequenas nas tabelas periódicas de um livro para outro ou entre as das salas 
de aula e as dos livros. Es.sas diferenças são apenas uma questão de estilo, ou com relação à informação em particu
lar incluída na tabela; não existem, portanto, diferenças fundamentais. 

Os elementos em uma coluna da tabela periódica são conhecidos como um grupo ou famíl ia. A maneira como 
os grupos são chamados é de certa forma arbitrário, e três diferentes esquemas de nomes são comumente utiliza
dos, dois dos quais são mostrados na Figura 2.16. O grupo de nomes superior, que têm designações A e B, é ampla
mente utilizado na América do Norte. Números romanos em vez de arábicos são em geral adotados nesse sistema. 
Grupo 7 A, por exemplo, é normalmente chamado de VIIA. Os europeus usam uma convenção similar que numera 
as colunas de lA até 8A e então de lB até 8B; assim, o grupo encabeçado pelo flúor (F) recebe o nome de 78 (ou 
VIlB) em vez de 7A. No esforço de eliminar essa confusão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iu
pac) propôs urna convenção na qual os grupos são nun1erados de 1 até 18 sem as designações de A e B, con10 mos
trado no grupo inferior de nomes no alto da tabela, na Figura 2.16. Aqui, ainda usaremos a convenção norte-americana 
tradicio11al. 

Elementos que pertencem ao mesmo grupo geralmente apresentam algumas similaridades em suas proprie
dades físicas e químicas. Por exemplo, os 'metais de cunhagem' -cobre (Cu), p rata (Ag) e ouro (Au)-pertencem 
ao grupo 1 B. Como o próprio nome sugere, os metais de cunhagen1 são usados no Lnundo i11teiro para a fabricação 
de moedas. Vários outros grupos na tabela periódica também têm nomes, como mostrado na Tabela 2.3. 
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TABELA 2.3 Nomes de alguns grupos da tabela periódica 

Grupo Nome 

lA Metais alcalinos 

2A Metais alcalinos terrosos 
6A Calcogênios 
7A Halogênios 
8A Gases nobres (ou gases raros) 

Aprenderemos nos capítulos 6 e 7 que os elementos em um grupo da tabe
la periódica têm propriedades similares porque apresentam o mesmo tipo de 
organização dos elétrons na periferia dos átomos. Entretanto, não precisamos 
esperar até lá para fazer um bom. uso da tabela periódica; afinal de contas, a ta
bela periódica foi inventada por químicos que não sabiam nada sobre elétrons! 
Podemos usá-la, como eles planejavrun, para relaàonar os comportamentos 
dos elementos e ajudar na lembrança de vários fatos. Descobriremos que é 
muito útil recorrer à tabela periódica freqüentemente quando estudarmos o 
restante deste capítulo. 

Todos os elementos do lado esquerdo e do meio da tabela (corn exceção do 
hidrogênio) são e lementos metálicos, ou metais. A n1aioria dos elementos é 
metálica. Os metais compartilham várias propriedades características, como 
brilho e al tas condutividades elétricas e térmicas. Todos os metais, com exce
ção do mercúrio (Hg), são sólidos à temperatura ambiente. Os metais estão se
parados dos elementos não-metálicos por uma linha diagonal semelhante a 
uma escada que vai do boro (B) ao astatino (At), como mostrado na Figura 
2.16. O hidrogênio, apesar de estar do lado esquerdo da tabela periódica, é u.m 
não-metal. À temperatura ambiente alguns dos não-metais são gasosos, ou
tros são líquidos e outros, sólidos. Eles geralmente diferen1 dos metais na apa
rência (Figura 2.17) e em outras propriedades físicas. Muitos dos elementos 
que estão na borda que separa os metais dos não-metais, como o antimônio 
(Sb ), têm propriedades que estão entre as dos metais e as dos não-metais. Esses 
e lementos são em geral chamados de metalóides. 

COMO FAZER 2.5 

Elementos 

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra 
O, S, Se, Te, Po 
F, Cl, Br, 1, At 
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 

Figura 2.17 Alguns exemplos 
familiares de metais e não-metais. 
Os não-metais (à esquerda, 
inferior) são enxofre (pó amarelo), 
iodo (cristais brilhantes, escuros), 
bromo (líquido marrom
avermelhado e vapor em frasco de 
vidro) e três exemplos de carbono 
(pó de carvão preto, diamantes e 
grafite no lápis). Os metais estão 
na forma de uma chave inglesa de 
alumínio, cano de cobre, bala de 
chumbo, moedas de prata e 
pepitas de ouro. 

Quais os dois ele1nentos dos seguintes você acha que mostra as maiores sin1ilaridades em suas propriedades físicas e 
quín1icas: B, Ca, F, He, Mg, P? 

Solução Os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica são os que provavelmente exibirão propriedades 
químicas e físicas semelhantes. Portanto, espera-se que sejam Ca e Mg, pois eles estão no mesmo grupo da tabela 
periódica (grupo 2A, os n1etais alcaJinos terrosos). 

PRATIQUE 
Localize o Na (sódio) e o Br (bromo) na tabela periódica. Dê o número atômico de cada um e classifique-os como metal, 
metalóide ou não-metal. 
Resposta: Na, número atónlico 11, é um metaJ; Br, número atõnúco 35, é um não-metaJ. 

2.6 Moléculas e compostos moleculares 

O átomo é a menor amostra representativa de um elemento, mas somente os gases nobres são normalmente en
contrados na natureza como átomos isolados. A maior parte da matéria é composta de moléculas ou íons, as quais 
são formadas por átomos. Examinaremos as moJécuJas aqui, e os íons na Seção 2.7. 
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Um olhar mais de perto Glenn Seaborg e a história do seabórgio 

Até 1940 a tabela periódíca terminava no urânio, ele
mento número 92. Desde então, nenhum cientista teve maior 
influência na tabeJa periódica do que Glenn Seaborg {1912-
1999). Seaborg (Pigura 2.18) tomou-se docente do Departa
mento de Quimica da Universidade da Califórnia, Berkeley, 
en11937. Em 1940, ele e seus colegas Edwin McMillan, Arthur 
Wahl e Joseph Kennedy obtiveram sucesso em isolar o plu
tônio (Pu) como um produto da reação do urânio com 
nêutrons. Falaremos sobre reações desse tipo, chamadas 
reações 1111c/eares, no Capítulo 21. Tambén1 discutiremos o 
principaJ papel desempenhado pelo plutônio nas reações 
de fissão nuclear, con10 as que ocorrem en1 usinas nucleares 
e bombas atômicas. 

Durante o período de 1944 a 1958, Sea borg e seus colabo
radores tan1bém obtiveram êxito ao identificar os elemen
tos com números atômicos 95 a 102 como produtos de 
reações nucleares. Esses elementos são radíoativos e não se 
encontram na natureza; eles só poden1 ser sintetizados via 
reações nucleares. Por seus esforços em identificar os ele
mentos depois do urânio (os elementos tra11s11râ11icos), 
McMlllan e Seaborg dividiram o prêmio Nobel de Química 
em 1951. 

De 1961 a 1971 Seaborg foi chefe da Comissão de Energia 
Atômica dos Estados Urúdos (atualmente Departamento de 
Energia). Nesse posto ele teve importante papel ao estabele
cer tratados internacionais para limitar o teste de armas nu
cleares. No seu retorno a Berkeley, ele fez parte da equipe 
que, em 1974, identificou pela primeira vez o elemento de 
número 106; essa descoberta foi coo1provada por outra equi
pe de Berkeley em 1993. Em 1994, para exaJ taras mui tas con
tribuições de Seaborg para a descoberta de novos elementos, 
a Sociedade Americana de Química propôs que o elemento 
de número 106 fosse chamado 'seabórgio', sugerindo o sím-

Figura 2.18 Glenn Seaborg em Berkeley, em 1941, 
usando um contador Geiger para tentar detectar a 
radiação produzida pelo plutônio. Contadores Geiger 
serão abordados na Seção 21.5. 

bolo Sg. Após vários anos de controvérsia a respeito de se 
um elemento poderia ser nomeado em homenage1n a unia 
pessoa em vida, o nome seabórgio foi oficialmente adotado 
pela lupac em 1997, e Seaborg tornou-se a primeira pessoa a 
ter um elemento com seu nome em vida. A Iupac nomeou 
também o elemento 105 'dúbnio' (símbolo químico Db) em 
homenagem a um laboratório nuclear em Dubna, na Rússia, 
que con1petiu com o laboratório de Berkeley na descoberta 
de vários elementos. 

A molécula é reunião de dois ou mais átomos ligad.os firmemente entre si. O 'pacote' de átomos resultante 
comporta-se em vários aspectos como um objeto único e inconfudível. Abordaremos as forças que mantêm os áto
mos unidos (a ligação química) nos capítulos 8 e 9. 

Moléculas e fórmulas químicas 
Muitos elen1entos são encontrados na naturez.a na forma molecular; isto é, dois ou mais átomos do mesmo tipo 

estão ligados entre si. Por exemplo, o oxigênio, encontrado normalmente no ar, compõe-se de moléculas que con
têm dois átomos de oxigênio. Representamos essa forma molecular do oxigênio pela fórmula química 0 2 (lê-se:" ó 
dois"). O íncüce inferior na fórmula nos diz que dois átomos de oxigênio estão presentes em cada molécula. A mo
lécula constituída de dois átomos é chan1ada de molécula diatômica. O oxigênio também existe em outra forma 
molecular conhecida como ozônio. Moléculas de ozônio são constituídas de três átomos de oxigênio, logo sua fór
mula é 0 3• Ainda que oxigênio (02) 'normal' e ozônio sejam ambos compostos formados apenas por átomos de oxi
gênio, exibem propriedades químicas e físicas bem diferentes. Por exemplo, 0 2 é essencial para a vida, mas 0 3 é 
tóxico; 0 2 é inodoro, enquanto 0 3 tem un1 cheiro pungente pronunciado. 

Os elementos em geral encontrados como moléculas cüatômicas são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e halogê
nios. Suas localizações na tabela periódica são mostradas na Figura 2.19. Quando falamos das substâncias hidrogê
nio, queremos dizer~. a menos que incüquemos explicitamente o contrário. De maneira análoga, quando falamos 
oxigênio, nitrogênio ou qualquer halogênio, estamos nos referindo a 0 2, N21 F2, Cl2, Br2 ou 12• Desse modo, as pro
priedades do oxigênio e hidrogênio listadas na Tabela 2.3 são as do 0 2 e do H2• Outras formas menos comuns de
sses elementos comportam-se de maneira muito diferente. 

Compostos constituídos por moléculas são chamados compos tos moleculares e contêm mais de um tipo de 
átomo. Uma molécula de ágtta, por exemplo, constitui-se de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 
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H2 SA 6A 7A 

N z 02 F2 

º2 
Br2 

lz 

Ela é conseqüenten1ente representada pela fórmuJa química H20. A ausência 
de um índice inferior no O indica um átomo de O por molécula de água. Outro 
composto constituido desses mesmos elementos (em diferentes proporções 
relativas) é o peróxido de hidrogênio, H20 2• As propriedades desses dois com
postos são muito diferentes. 

Várias moléculas comuns estão mostradas na Figura 2.20. Observe como 
a con1posição de cada composto é dada por sua fórmula química. Note tam
bém que essas substâncias são compostas apenas por elementos não-metáli
cos. A 111nioria das s11bstfi11cias 1110/eculares que encontrare111os conténr apenas 11âo
n1etais. 

Fórmulas moleculares e mínimas 
Fórmulas quimicas que indicam os números e tipos efetivos de átomos em 

uma n1olécula são chamadas fórmulas moJecuJares. (As fórmulas na Figura 
2.20 são fórmulas moleculares.) Fórmulas químicas que dão somente o núme
ro relativo de átomos de cada tipo em uma molécula são chamadas fórmulas 
mínjmas. Os indices inferiores em uma fórmula núnlma são sen1pre os meno
res números inteiros proporàonais possíveis. A fórmula molecular para o pe
róxido de hjdrogênio é H 20 2, por exemplo, enquanto a fórmula mlnima é HO. 
A fórmula m.olecular do etileno é CzH4;, logo, sua fórmula m.úúma é CH2• Para 
muitas substâncias, a fórmula molecular e a fórmula minima são idênticas, 
como no caso da água, H20 . 

As fórmulas moleculares fornecem muito mais informações sobre as mo
léculas do que as fórmulas mínimas. Quando sabemos a fórmula molecular de 
um composto, podemos determiJ1ar sua fórmula mínima. Entretanto, o con
trário n ão é verdadeiro; se conhecemos a fórmula mínima de urna SlLbstância, 
não podemos determinar sua fórm ula molecular, a menos que tenhatnos mais 
informações. Então por que os químicos se preocupam com fórmulas nlíni
mas? Como veremos no Capítulo 3, certos métodos comuns para analisar 
substâncias conduzem somente às fórmulas minimas. Uma vez que ela é co
nhecida, experimentos adicionais podem dar a informação necessária para 
converter a fórmula múUffia em molecular. Além russo, existem substfu1àas, 
como as formas mais comuns do ele1nento carbono, que não existem co1no 
moléculas isoladas. Para essas substânàas, devemos confiar nas fóm1ulas nú-

Figura 2.19 Elementos comuns que 
existem como moléculas diatômicas à 
temperatura ambiente. 

, 
Agua,H20 

(a) 

Monóxido de 
carbono, CO 

(e) 

Peróxido de 
h.idrogênio, H202 

(e) 

Ozônio, 0 3 

(g) 

~ e ,. 

Dióxido de 
carbono, C02 

(b) 

Metano, CH4 

(d) 

(f) 

(h) 

Figura 2.20 Representação de 
algumas moléculas simples 
comuns. 

rumas. Dessa forma, o carbono é representado pelo símbolo C, que é sua fórmula núnuna. 

COMO FAZER 2.6 

Escreva as fórmulas minin1as para as seguintes moléculas: (a) glicose, substância conhecida também como açúcar do 
sangue ou dextrose, cuja fóm1ula molecular é C6H 120 6; (b) óxido nitroso, substância usada con10 anestésico e comu
mente chamada gás hilariante, cuja fórmula molecuJar é N 20 . 

Solução (a) Os índices inferiores de uma fórmula mínima são os menores números inteiros proporcionais. 
As menores proporções são obtidas dividindo-se cada fndice inferior pelo 1naior fator comum, neste caso, 6. A fórmu la 
mínima resultante para a glicose é CJ:-40. 

(b) Uma vez que os índices inferiores em N20 já são os menores nún1eros inteiros, a fórmula mínima para o óxido 
nitroso é igual à sua fórmula molecular, N20. 
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PRATIQUE 

Dê a fórmula mínima para a substância d1amada dibora110, cuja fórmula molecular é B2H6• 

Resposta: BH:i 

Visualização das moléculas 
A fórmula molecular de uma substância indica sua composição, mas não mostra como os átomos se unem para 

formar as moléculas. A fórmula estrutural de uma substância mostra quais átomos estão ligados a quais em uma 
molécula. Por exemplo, as fórmulas para água, peróxido de hidrogênio e metano (CH4) podem ser escritas como 
segue: 

.H 

H 
0-0/ 

/ 

Peróxido de hidrogênio 

H 
1 

H-C-H 
1 
H 

Metano 

Os átomos são representados por seus súnbolos quúnicos, e as linhas são usadas para representar as ligações 
que os mantêm wlidos. 

H 
1 

H-C-H 
1 

H 
Fórmula estrutural 

H 
1 .e, 

H .. / H 
H 

Desenho em perspectiva 

H 

H H 

Modelo de bola e palito 

H 

Modelo preenchln1ento do espaço 

Figura 2.21 Alguns modos de 
representação e visualização 
de moléculas. 

Uma fórmula estrutural geralmente não re:presenta a geon1etria real da 
molécula, isto é, os verdadeiros ângulos nos quais os átomos se unem. Entre
tanto, uma fórmula estrutural pode ser escrita como um desenho e111 perspecti
va, para dar mais noção de aparência tridimensional, como mostrado na Fi
gura 2.21. 

Os cientistas contam também com vários modelos para ajudá-los a visuali
zar as moléculas. Modelos de bola e palito mostram os átomos como esferas e as 
ligações como palitos, e eles representam os ângulos exatos com os quais os 
átomos se ligam uns aos outros em uma molécula (Figura 2.21). Todo átomo 
pode ser representado por bolas do mesmo tamarlho ou então os tamanhos re
lativos das bolas podem refletir os tamanhos relativos dos átomos. Algumas 
vezes os símbolos químicos dos elementos encontram-se superpostos 11as bo
las, mas em geral os átomos são identificados simplesmente por cores. 

Um 111ode/o de preenchi111e11to do espaço representa a aparência da molécula se 
os átomos fossem aumentados de tamanho (Figura 2.21). Esses modelos mos
tram os tamanl1os relativos dos átomos, n1as os ângulos entre eles, que aj11dam 
a definir suas geometrias, são em geral muito mais difíceis de visualizar do 
que nos modelos bola e palito. Como nos modelos bola e palito, as identidades 
dos átomos são indicadas por suas cores, mas eles podem também ser identifi
cados pelos súnbolos dos elen1entos. 

,, 
2.7 lons e compostos iônicos 

O núcleo de um átomo não se toma carregado por processos quúnicos ord i
nários, mas os átomos podem facilme11te ganhar ou perder elétrons. Se elétrons 
são removidos ou adicionados a um átomo neutro, uma partícula carregada 
chamada íon é formada. Um íon com uma carga positiva é cl1amado de cátion; 
um íon carregado negativamente é chamado de ânion . O átomo de sódjo, por 
exemplo, que tem 11prótonse11 elétrons, perde facilmente um elétron. O cáti
on resultante te1n 11 prótons e 10 elétrons, logo apresenta carga liquida de 1+. A 
carga líquida no íon é representada por um índice superior; +, 2+ e 3+ signifi
cando uma carga liquida resultante da perda de um, dois ou três elétrons, res
pectivam.ente. Os índices superiores -, -2 e -3 representam as cargas líquidas 
resultantes do ganho de um, dois ou três elétrons, respectivamente. A formação 
do íon Na· de um átomo de Na é mostrada esquematicamente a seguir: 



Átomo de Na 

Perde um 
elétron 
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Íon Na+ 

o cloro, com 17 prótons e 17 elétrons, normahnente ganha lLD\ elétron em reações químicas, produzindo o íon cr. 
Em geral, átomos metálicos tendem a perder elétrons para forn1ar cátions, enquanto átomos não-metálicos ten

dem a ganhar elétrons para formar ânions. 

Ganha 
um elétron 

ÁtomodeCJ loncr 

COMO FAZER 2.7 

Dê os símbolos químicos, induindo o número de massa, para os seguintes íons: (a) O íon com 22 prótons, 26 nêutrons 
e 19 elétrons; (b) o íon de enxofre que tem 16 nêutrons e 18 elétrons. 

Solução (a) O número de prótons (22) é o nítmcro atômico do elemento; logo, esse elemento é o Ti (titânio). O número 
de massa desse isótopo é 22 + 26 = 48 (a soma de prótons e nêutrons). Uma vez que o íon tem mais três prótons do que 
elétrons, apresenta carga üquida de 3+. O símbolo para esse íon é '"T?·. 
(b) Se recorremos a uma tabela periódica ou tabela de elementos, vemos que o enxofre (símbolo S) tem um núm.ero 
atômico 16. Então, cada átomo ou íon de enxofre tem 16 prótons. Sabemos que o íon também tem 16 nêutrons, assin1 o 
número de massa do ion é 16 + 16 = 32. Uma vez que o íon tem 16 prótons e 18 elétrons, sua carga líquida é 2-. 
O símbolo para o íon é »sz-. 

Em geral, estaremos interessados nas cargas líquidas dos íons e ignoraremos seus números de n1assa a menos que 
as circunstâncias imponham que especifiquemos determinado isótopo. 

PRATIQUE 

Quantos prótons e elétrons o íon Se~ possui? 

Resposta: 34 prótons e 36 elétrons. 

Além dos íons simples, con10 Na. e cr, existem íons poliatômicos, como N03- (íon nitrato) e SO/'· (íon sulfa
to). Esses íons são constituídos de átomos unidos em llma molécula, mas eles têm carga líquida positiva ou negati
va. Consideraremos, posteriormente, ou tros exemplos de íons poliatômicos na Seção 2.8. 

As propriedades dos íons são muito diferentes das dos átomos dos qua is eles derivam. As diferenças são como 
a troca de Dr. Jekyll por Sr. Hyde: apesar de o corpo ser essencialmente o mesmo (mais ou menos alguns elétrons), 
o comportamento é muito diferente. 

Previsão das cargas iônicas 
Muitos átomos ganham ou perdem elétrons para que fiquen1 com o mesmo número de elétrons do gás nobre 

mais próximo deles na tabela periódica. Os membros da familia dos gases nobres são quimicamente muito pouco 
reativos e formam pouquíssimos compostos. Podemos deduzir que isso se deve aos arranjos de seus elétrons se
rem muito estáveis. Por exemplo, a perda de um elétron do á tomo de sódio deixa-o com o mesmo número de elé
trons do á tomo neutro de neônio (número atômico 10). Tguahnente, quando um cloro gaTtha um elétron, ele fica 
com 18, como o argônio (número atômico 18). Usaremos essa observação simples para explicar a formação de íons 
no Capítulo 8, no qual discutiremos ligações quín'licas. 

A tabela periódica é muito útil para lembrar as cargas dos íons, especialmente daqueles elementos à esquerda e 
à direita da tabela. Como a Figura 2.22 mostra, as cargas desses íons relacionam-se de uma maneira muito fácil com 
suas posições na tabela. No lado esquerdo da tabela, por exemplo, os elementos do g rupo lA (os metais alcalinos) 
forn1an1 íons l+, e os elementos do grupo 2A (os metais alcalinos terrosos) íons 2+. Do outro lado da tabela os ele
mentos do grupo 7 A (os haJogênios) formam íons 1-, e os elementos do grupo 6A, íons 2-. Como veremos no pró
ximo texto, muitos dos outros grupos não se p restam a regras tão simples. 
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Figura 2.22 Cargas de alguns íons comuns encontrados em compostos iônicos. Note que a linha na forma de escada que 
divide metais de não-metais também separa cátions de ânions. 

COMO FAZER 2.8 

Determine as cargas esperadas para os íons mais estáveis do bário e do oxigênio. 

Solução Consideremos que esses elementos formam íons com o mesmo número de elétrons que os átomos do gás 
nobre mais próximo. Pela tabela periódica, tem-se que o bário possui número atônlico 56. O gás nobre mais próximo é 
o xenônio, número atômico 54. O bário pode alcançar um arranjo de 54 elétrons perdendo dois elétrons, formando o 
cátion Ba''. 

O oxigênio tem número atômico 8. O gás nobre mais próximo dele éo neônio, número atômjco 10. O oxigênio pode 
alcançar um arranjo está\rel ganhando dois elétrons e assim formar o ânion oi-. 
PRATIQUE 

Determine a carga do ion mais estável do alumínio. 

Resposta: 3+ 

Compostos iônicos 
Grande parte da atividade química envolve a transferência de e létrons entre substâncias. fons são formados 

quando um ou mais elétrons se transferem de um átomo neutro para outro. A Figura 2.23 mostra que, quando o só
dio elementar reage com o cloro e lementar, ttm elétron é transferido de um áto1no de sódio neutro para ttm á tomo 
neutro de cloro. Temos, ao final, um íon Na+ e outro cr. Entretanto, partículas com cargas opostas se atraem . Des
sa forma, os íons Na• e Cl- ligam-se para formar o cloreto de sódio (NaCl), mai.s conhecido como sal de cozi-

• 
Átomo neutro 

de Na 

Perde um 
elétron 

lon Na+ 

Ganha • \ • 
um elétron , 

A tomo 
neutro de Cl 

(a) (b) 

Figura 2.23 (a) A transferência de um elétron de um átomo neutro de Na para um átomo neutro de CI leva à formação de 
um íon Na· e um íon cr. (b) O arranjo desses íons no cloreto de sódio sólido é mostrado à direita. 
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nha. O cloreto de sódio é um exemplo de composto iônico, que contém tanto íons carregados positiva quanto ne
gativamente. 

De maneira geral, podemos dizer se um composto é iônico (constituído de íons) ou molecular (formado por 
moléculas) a partir de sua composição. Normalmente, cátions são íons metálicos, enquanto ânions são íons nâo
metálicos. Conseqüei1temente, co111postos iônicos siío ent geral co1nbi11nções de 111etais e 11ão-111etais, como em NaCl. Em 
contraste, co111postos 1110/eculares são quase sentpre constituídos so111ente de 11ão-n1etais, como no H20. 

COMO FAZER 2.9 

Quais dos seguintes compostos você classificaria como iônico: N20, N~O, Ca021 SF4? 

Solução Concluímos que Na,0 e CaO, são compostos iônicos porque constituem-se de um metal combinado com 
un1 não-1netal. Os outros dois compostos, constituídos inteira1nente de não-metais, pressupõe-se (corretamente) ser 
compostos moleculares. 

PRATIQUE 

Quais dos seguintes compostos são n1oleculares: CBr4, FeS, P40 61 PbF2? 

Resposta: CBr4 e P40 6• 

A química e a vida Elementos necessários aos organismos vivos 

A Figura 2.24 mostra os elementos essenciais para a vida. 
Mais de 97"/o da massa da maioria dos organismos é atribuída a 
apenas seis elementos - ox;gênio, carbono, hidrogênio, nitro
gênio, fósforo e enxofre. A água (HzO) é o composto mais co
mum nos organismos vivos respondendo por no oúni.mo 70"1o 
da massa da maioria das células. O carbono é o elemento mais 
presente (por massa) nos componentes sólidos das células. 
Átomos de carbono são encontrados em grande variedade de 
moléculas orgânicas, nas quais os átomos de carbono estão U
gados a outros átomos de carbono ou a átomos de outros ele
mentos, principalmente H, O, N, P e S. Todas as proteínas, por 
exemplo, contêm os seguintes grupos de átomos que ocorrem 
repetidamente dentro das moléculas: 

o 
u 

-N-C-
J 

R 

(Ré wn átomo de}; ou wna combinação de átomos como Cfi:i.) 

IA 

~ H 

2A 

Li Be 

86 
Na Mg . 

36 -lB 56 66 7B /g 9 

K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co 

Rb Sr y Zr Nb Mo Te Ru Rh 

Cs Ba La tlf Ta w Re Os Ir 

Além disso, mais 23 elementos foram encontrados e.m di
versos organismos vivos. Cinco são necessários a todos os 
organismos: Ca2

•, Cr, Mg2~, ~e Na' . fons de cálcio, por 
cxen1plo, são necessários para a formação óssea e pela trans
missão de sinais no sistema nervoso, c-0mo os que provocam 
a contração dos músculos cardíacos fazendo o coração bater. 
Muitos outros elementos são importantes em quantidades 
muito pequenas, por isso são chamados 11dcroele111e11tos. Por 
exemplo, microquantidades de cobre são necessárias na nos
sa dieta para auxiliar na síntese da hemoglobina. 

Figura 2.24 Os elementos essenciais para a vida estão 
indicados por cores. O vermelho indica os seis elementos 
mais abundantes nos sistemas vivos (hidrogênio, carbono, 
nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre). O azul indica os 
próximos cinco elementos mais abundantes. O verde 
Indica os elementos necessários somente em 
microquantidades. 

SA 

He 
3A 4A SA 6A 7A 

B e N o F Ne 

AI Si p s o Ar 
10 \ lB 26 

Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Pd Ag Cd ln Sn Sb Te l Xe 

Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn 
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Os íons em compostos iônicos são arranjados em estruturas tridimensionais. Os arranjos dos íons Na+ e c1- no 
NaO são mostrados na Figura 2.23. Como não existem moléculas de NaCl distintas, é possível escrever apenas 
uma fórmula mínima para essa substância. De fato, somente fórmulas mínimas podem ser escritas para a maioria 
dos compostos iônicos. 

Podemos facilmente escrever a fórmula mínima para um composto iônico se conJ1ecemos as cargas dos íons 
dos quais ele é constituído. Compostos químicos são sempre eletricamente neutros. Conseqüentemente, os íons 
em un1 composto iônico em geral ocorrem em uma proporção tal que o total de cargas positivas é igual ao total de 
cargas negativas. Assim, existe ltm Na+ para cada c1- (dando NaCl), um Ba2

+ para dois c1- (dando BaCti), e assim 
por diante. 

À medida que considerar estes e outros exemplos, você verá que se as cargas no cátion e no ânion são iguais, o 
índice inferior em cada um deles será 1. Se as cargas não são iguais, a carga de um íon (sem sinal) se transformará 
no índjce inferior do outro íon. Por exemplo, o composto iônico formado a partir de Mg (o qual forma íons Mg2

• ) e 
N (o qual forma íons N3) é M&N2: 

COMO FAZER 2.10 

Quais são as fóm1ulas n1ini.lnas dos compostos formados por (a) íons AI'" e Cr; (b) íons AI" e O"; (e) ionsMg2
' e NO; ? 

Solução (a) São necessários três íons cr para balancear a carga de um íon Al3
' . Logo, a fórn1ula é AJCI,. 

(b) São necessários dois íons AI"' para bala11ceara carga de três íons d " (isto é, a carga total positiva é6+,ea carga total 
negativa é 6-). Logo, a fórmula é Alz03• 

(e) Necessita-se de dois íons N03- para balancear a carga de un1 íon Mg'' . A fórmula é Mg(N03)z. Nesse caso, a fómula 
para a totalidade do íon poliatômico N03- tem de ser incluída entre parênteses para deixar claro que o índice inferior 2 
aplica-se para todos os átomos daquele íon. 

PRATIQUE 

Escreva as fórmulas mínimas para os compostos forma.dos pelos seguintes íons: (a) Na· e PO/ "; (b) Zn'' e 504' ; (c) Fe1
' 

e col'-. 
Resposta: Na~O.v (b) ZnS04; (e) Fe2(C03)3• 

Estratégias na química Identificação de padrões 

Alguém disse que beber da fonte do conheciJnento em 
um curso de química é o mesmo que beber de um extintor de 
iJ1cêndio. De fato, o ritmo pode algumas vezes parecer esti
mulante. Com relação ao assunto, entretanto, podemos nos 
pei:der nos fatos se não enxergamos os padrões gerais. Ova
lor de identificar padrões e a prender regras e generalizações 
é que eles nos libertam de aprender (ou tentar decorar) 
muitos fatos individuais. Os padrões e regras organizam as 
idéias, assim não nos perdemos em detalhes. 

Muitos estudantes sofrem com a química porque não 
exergam como os temas se correlacionam, como as idéias 
se associam. Eles, portanto, tratam qualquer idéia ou 
problema como único em vez de tratá-lo como um exem
plo ou aplicação de uma regra geral, procedimento ou 
afinidade. Comece a perceber a estrutura do tema. Preste 
atenção nas tendências e regras que são dadas para rcsu-

mir um grande número de informações. Perceba, por 
exemplo, como a estrutura atômica nos ajuda a entender 
a existência de isótopos (como verificado na Tabela 2.2) e 
como a tabela periódica nos auxilia a lembrar as cargas 
dos ions (como observado na Figura 2.22). Você se sur
preenderá observando padrões que ainda não foram es· 
miuçados. Talvez não tenha observado certas tendências 
nas fórmulas químicas. Examinando a tabela periódica a 
partir do elemento 11 (Na), encontramos que os elemen
tos formam compostos com o F tendo as seguintes com
posições: NaF, MgF2 e AIF3. Essa tendência continua? 
Existe SiF4, PP~, SF6? De fato eles existem. Se você assimi
lar uma tendência como esta a partir de uma parte da in· 
formação vista até agora, então você estará à frente no 
jogo e já se encontrará preparado para alguns temas que 
abordaremos e1n capítu los posteriores. 
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2.8 Nomenclatura de compostos inorgânicos 

Para encontrar informações sobre determinada substância, você tem de saber sua fórmula química e seu non1e. 
Os nomes e fórmu las dos compostos são linguagens essenciais na química. O ato de dar nom.e às substâncias é cha
mado nomenclatura química, das palavras latinas no11u!11 (no1nes) e calare (chamar). 

Existem atua!Jnente mais de 19 milhões de substâncias químicas conhecidas. Dar nome a todas elas seria uma tare
fa desesperadamente complicada se cada uma tivesse um nome independente das outras. Muitas substâncias impor
tantes conhecidas há n1uitos anos, como a água (H20) e a amônia (NH3), têm nomes tradicionais e individuais 
(conhecidos como nomes "comuns"). Para a maioria das substâncias, entretanto, contamos com um conjunto de regras 
sistemáticas que conduzem a um nome informativo e único para cada substância, baseado ein sua composição. 

As regras para a nomenclatura química baseia1n-se na divisão das substâncias em diferentes categorias. A 
principal é entre compostos orgânicos e inorgânicos. Co111postos orgânicos contêm carbono, em geral combinados 
com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Todos os outros são co111postos inorgânicos. Os químicos mais anti
gos associavam os compostos orgânicos a plantas e animais, e os compostos inorgânicos a matérias sem vida, pre
sentes no universo. Apesar dessa distinção entre matéria viva e sem vida não ser n1ais pertinente, a classificação 
entre compostos oi:gânicos e inorgânicos continua sendo útil. Nesta seção abordaremos as regras básicas para dar 
nomes aos compostos inorgânicos. Entre eles abordaremos três categorias de 
substâncias: compostos iônicos, compostos moleculares e ácidos. Apresenta
remos também os nomes de alguns compostos orgânicos simples na Seção 2.9. 

Nomes e fórmulas de compostos iônicos 

ATIVIDADES 
~~meando cátions, Nomeando 
an1ons 

Lembre-se, conforme visto na Seção 2.7, de que compostos iônicos geralmente constituem-se de combinações 
químicas de metais e não-metais. Os metais formam os íons positivos, e os não-metais, os negativos. Examinemos a 
nomenclatura dos íons positivos e, em seguida, a dos íons negativos. Depois disso, abordaremos a fo rma de agru
par os nomes dos íons para identificar o composto iônico como um todo. 

1. Íons positivos (cátions) 
(a) Os cátions formados de átomos de um metal têm o mesmo nome do metal. 

Na' íon sódio Zn2
• íon zinco A13

' íon alumínio 
Íons formados a partir de um único átomo são chamados íons 111onontôr11icos. 

(b) Se um n1etal pode forn1ar cátions de diferentes cargas, a carga positiva é indicada pelo número romano 
entre parênteses depois do nome do metal. 

Fe2
' íon ferro(II) Cu íon cobre(l) 

Fe ' ' fon ferro(Ill) Cu2
' íon cobre(II) 

Íons com diferentes cargas exiben1 diversas propriedades e cor (Fi
gura 2.25). 
A maioria dos metais com cargas variáveis são 111etais de transição, 
elementos que aparecem no bloco intermediário dos grupos 36 e 
2B na tabela periódica. As cargas desses íons são indicadas pelos 
números romanos. Os íons metálicos comuns que não têm cargas 
variáveis são os íons do grupo IA (Li•, Na•, K+ e cs•) e do grupo 2A 
(Mg2

' , Ca2
+, Sr2

' e Ba2+), bem como o At3' (grupo 3A) e dois íons de 
metal de transição Ag .. (grupo lB) e Zn2

• (grupo 2B). As cargas não 
são mostradas explicitamente quando damos nomes a esses íons. 
Se você está em dúvida sobre se um metal forma mais de um tipo 
de cátion, indique a carga usando números romanos. Nunca será 
errado indicar a carga, mesmo que seja desnecessário. 
Um método n"lais antigo e ainda muito utilizado para distinguir 
entre dois íons de um metal carregados diferentemente é adicionar 
a tern1:Ínação -oso ou -ico. Essas terminações representam as cargas 
mais baixas e mais altas dos íons de um metal, respectivamente. 
Elas são adicionadas à raiz dos nomes latinos dos elementos: 

Fe2
+ íon ferroso Cu · íon cuproso 

FeJ+ íon férrico Cu2
' íon cúprico 

Apesar de raramente usarmos esses non1es mais antigos neste li
vro, você poderá encontrá-los em outros lugares. 

Figura 2.25 Compostos de íons 
do mesmo elemento, mas com 
diferentes cargas podem variar 
bastante na aparência. As duas 
substâncias mostradas são sais 
complexos de ferro com íons K+ e 
CN-. O da esquerda é o ferrocianeto 
de potássio, que contém Fe(ll) 
ligado a íons CN-. O da direita é o 
ferricianeto de potássio, que 
contém Fe(lll) ligado a íons CN-. As 
duas substâncias são muito 
utilizadas em cópias heliográficas e 
outros processos de matizes. 
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(e) Cátions formados por átomos não-metálicos têm nomes terminados em - ônio: 
NH~ + íon amônio H30 + íon hidrônio 

Esses dois íons são os únicos do tipo que enconb·aremos com freqüência neste livro. Eles são ambos po
liatônlicos (compostos por muitos átomos). A grande maioria dos cátions é íon m.etálico monoatômico. 
Os nomes e fórmulas de alguns dos cátions mais comuns estão relacionados na Tabela 2.4 e também en
contra n1-se incluídos na tabela de íons comuns no encarte des te Liv ro. Os ions relacionados à esquerda 
são íons monoatôm.icos que não apresentam cargas variáveis. Os relacionados à direita são cátions po
liatômicos ou com cargas variáveis. O íon Hg2 i+ é singular porque é metálico e não é monoatômico. É cha
mado íon merc(1Iio (1) porque pode ser imaginado como dois íons Hg• w1idos. 

TABELA 2.4 Cátions comuns 

Carga Fórmula Nome Fórmula Nome 

1+ 1-1º f on hidrogénio NH~ 
+ Íonamônio 

Li• fon lítio c u· fon cobre(D ou cuproso 

Na ' fon sódio 

~ 
, 
Ion potássio 

cs~ 
, 
lon césio 

Ag• fon prata 

2+ M '• g· fon magnésio Co2
• fon cobalto(ll) o u cobaltoso 

Ca2
• 

• 
Ion cálcio Cu2

• Íon cobre(II) ou cúprico 

sr2• f on estrôncio Pe2
• f on ferro(II) ou férrico 

Ba2
• fon bário Mn2• fon manganês(ll) ou manganoso 

Zn2
' 

, 
Ion zinco Hg21' • 

Ion mercúrio(D ou mercuroso 
Cd2

• fon cádmio Hg2• fon mercúrio(II) ou 1nercúrico 

Ni2
• fon níquel(ll) ou niqueloso 

Pb2+ fon chwnbo(ll) ou plumboso 

Sn2
• fon estanho(U) ou estanoso 

3+ A11
• fon alumínio Cr

3
' Íon cromo(ITT) ou crômico 

fe3
• Íon fer ro(Ill) ou férrico 

2. Íons negativos (ânions) 
~ 

(a) Anions monoa tô1nicos (um átomo) têm nomes formados pela s ubs tituição da terminação do nome do 
elemento por -eto•: 

H" íon hidreto 0 2
· íon óxido N,_ (on nitreto 

Alguns ânions poliatômicos simples também têm seus nomes terminados em - ide: 
OH" íon hidróxido CN" íon cianeto 0 2

2
- íon peróxido -(b) Anions polinfôr11icos (11111itos áton1os) contendo oxigênio tê111 seus non1es ter11ânnndo e111 -ato 011-ito. Esses ânions 

são chamados oxiânions. A terminação ~to é usada para a maioria dos oxiânions comuns de um elemento. 
A terminação - ito é usada para um oxiânion que tem a mesma carga, n1as un1 átomo de O a menos: 

NO; íon njtrato SO/- íon sulfato 
N02- íon nitrito 503

2
- íon sulfi to 

Os prefixos são usados quando uma série de oxiânions de um elemento se amplia para quatro me1nbros, como no caso 

,. 

ATIVIDADES 
Nomeando duas séries de dois 
oxiânions, Nomeando uma série 
de quatro oxiânions 

dos halogênios. O prefixo per- indica i1m átomo de O a mais que o oxiânion ter
minado em -ato; o prefixo hipo- indica um átomo de O a menos que o oxiânion 
terminado em -ito: 

Em português, os monoânions de oxigênio e os ánions poliatômicos OT-r e o/- não seguem esta regra. Utiliza-se o termo óxido 
para o 0 2

- , hidróxido para o OH"" e peróxido para 0 2
2

• (N. do T.). 
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- á tomo de O - átomo de O 

Oxiãnions 
per ato 

(pe rclorato, CI04 / 
____ .ato 

(clorato, CI03- ) 
....:1 ito 

(clorito, c102-) 
hypo ito 

(hipoclorito, CIOl 

Oxiânion 
comum 
ou típico 

Figura 2.26 Um resumo dos procedimentos para dar nomes aos ânions. A raiz do nome (como por exemplo "clor" para 
cloro) fica em branco. 

Cl04- íon perclorato (um átomo de O a mais do que o clorato) 
CI03- íon clorato 
c102- íon clorito (um átomo de o a me11os do que o clorato) 
cio- íon hipoclorito (um átomo de o a menos que o clorito) 

Se você aprender as regras que acabamos de apresentar, será necessário saber o nome de apenas um 
oxiânion em uma série para deduzir os non1es para os outros membros. Essas regras estão resumidas 
na Figura 2.26. 

(e) Ânions derivados da adição de W a um oxiânion têm seu nome formado pela adição da palav ra hidro
geno ou dihidrogeno como tLm prefixo, como apropriado: 

C03
2
- íon carbona to P04~ íon fosfa to 

HC03- íon hidrogcnocarbonato H2P04- íon dihidrogenofosfato 
Observe que cada l1 reduz de uma unidade a carga n egativa do ânion de origem. Um método mais an
tigo de dar nomes a alguns desses íons é usar o prefixo bi-. Assim, o íon HC03- é normalmente chama
do de íon bicarbonato, e o HS04- é algumas vezes chamado íon bissulfato. 
Os nomes e fórmulas dos ânions mais comuns estão relacionados na Tabela 2.5 e no encarte deste livro. 
Aqueles cujos nomes terminam em -eto estão relacionados à esquerda da tabela, enquanto aqueles cu
jos nomes terminam em -nto estão relacionados à direita. As fórmulas dos íons cujos nomes terminam 
em -ito podem ser derivadas daqueles que termi nam em -nto pela remoção de um á tomo de O. Observe 
a localização dos íons monoatômicos na tabela periódica. Aqueles do grupo 7 A sempre têm carga 1-
(F, Cr, Br- e í), enquanto os do grupo 6A apresentam carga 2- (02

- e 52
}. 

TABELA 2.5 Ânions comuns ct ATIVIDADE 

Carga Fórmula Nome Fórmula Nome 
~'; Nomeando íons poliatômicos 

1- 1-r 1onhidreto C2Ha0 2- fon acetato 

F 
, 
lon fluoreto cio -3 

, 
lon clora to 

cr Íon cloreto c10ª-
, 
[on perclorato 

Br- ion brometo N03- ion nitrato 

r 1on iodeto Mno -
4 fon 

permanganato 

CN" fon cianeto 

OH' Íon 
hidróxido 

2- 01- Ion óxido C032- Íon carbonato 
0 22- f on peróxido cr0 2-

4 lon cromato 
sz- , 

Jon sulfeto C r20 / · 
, 
lon dicromato 

so,i- [on s ulfato 

3- N)- ion nitreto PO )-
4 fon cromo(ll) ou 

crômico 
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COMO FAZER 2.11 

A fórmula para o íon selenato é SeO/-. Escreva a fórmula para o íon selenito. 

Solução A terminação -ito indica um oxiânion com a mesma carga, mas um átomo de O a menos que o oxiânion 
correspondente que tem a terminação-a/o. Logo, o íon selenito tem a mesma carga, mas um oxigênio a menos que o íon 
selena to: SeO)'". 

PRATIQUE 

A fórmula para o íon bromato é BrO; . Escreva a fórmula para o íon hipobromito. 

Resposta: BrO-

3. Compos tos iônicos 
Os nomes dos compostos iônicos consistem do nome do ânion seguido da preposição ' de' e do nome do cátion: 

CaC12 cloreto de cálcio 
Al(N03) 3 nitrato de alumínio 
Cu(Cl04) 2 perclorato de cobrc(Il) (ou perclorato cúprico) 

Nas fónnulas químicas para o nitrato de alu.mínio e perclorato de cobre(ll), são usados parentêses seguidos 
pelo índice superior apropriado porque os compostos contêm dois ou mais íons poliatômicos. 

ATIVIDADE 
Nomeando compostos iônicos 

COMO FAZER 2.13 

COMO FAZER 2.12 

Dê o nome dos seguintes compostos: (a) ~04; (b) Ba(OH)z; (c) FeCl3• 

Solução Cada um dos compostos é iônico e o nome é dado utilizando o 
procedimento q ue acabamos de abordar. Quan.do damos nomes a compostos 
iônicos, é importante distinguir os íons poliatômicos e determinar a carga dos cátions 
com carga variável. (a) O cátion nesse co1nposto é K' e o ânion é 50,,... (Se você 
pensou que o composto contém íons 5>- e Q2·, não foi capaz de reconhecer o íon 
poliatômico sulfato.) Colocando os nomes dos í.ons juntos, temos que o nome do 
composto será sulfato de potássio. (b) Nesse caso, o composto é constituído de íons 
Ba2

• e OH". Ba1
• é o fon bário e OH-, o íon hidróxido. Logo, o composto é chan1ado 

hidróxido de bário. (e) Você tem de determinar a carga do Feno composto porque o 
ferro pode ter carga variável. Uma vez que o composto contém três íons cr, o cátion 
tem de ser Fe3

' , que é ferro(lil) ou íon férrico. O íon Cr é o íon cloreto. Portanto, o 
composto é o cloreto de ferro(lfl) ou cloreto férrico. 

PRATIQUE 

Dê o nome dos seguintes compostos: (a) NH4Br; (b) C r20y (c) Co(N03)z. 
Respostas: (a) brometo d e amónio; (b) óxido de cromo(Ill); (c) nitrato de cobalto(II}. 

Escreva as fórmulas q uímicas para os seguintes compostos: (a) sulfeto de potássio; (b) hidrogeno carbonato de cálcio; 
(c) perclorato de túquel(Il). 

Solução Para descobrir a fórmu la química de um co1.nposto iônico a partir do seu nou1e, você precisa saber as cargas 
dos íons para determinar os índices inferiores. (a) O íon potássio é K' e o íon sulfeto é s2

• • Uma vez q ue compostos 
iônjcos são eletr icamente neutros, são necessários 2 íons K' para balancear a carga de um íon s1

· , fornecendo a fórmula 
mínima K,S para o composto. (b) O íon cálcio é Ca2

•• O íon carbonato é co»•·, logo o hid.rogenocarbonato é H CO; . São 
necessários dois íons HCO,- para balancear a carga positiva do Ca2

· , fornecendo Ca(HCOJ . (c) O io.n níquel(U) é Ni2-. 
O íon perclorato é Cio,-. Necessita-se de dois íons CIO.;- para balanceara carga em ttn1 .íonNi~', fornecendo Ni(OO.),. 

PRATIQUE 

Dê a fórmula química para (a) sulfato de magnésio; (b) sulfeto de prata; (c) nitrato de chu.mbo(Il). 

Respostas: (a) MgSO.v (b) Ag2S; (c) Pb(.NOJ2• 



• Anion 

____ .e to 
(cloreto, c1-) 

____ .ato 
(clorato, 003-) 

(perclorato, CJ04- ) 

ito ----
(clorito, CIOi ) 

(hipoclorito, cio-) 

• Acido 
adiciona .------------.. 

H + Ácido (d rico 

íons 
(ácido clorídrico, l-10) 

adiciona -----------. 
H+ Ácido ico 

íons 
(ácido clórico, HCI03) 

(ácido perclórico, HCL04) 

adiciona -----------. 
H+ 

íons 

Ácido oso 
(ácido cloroso, HClOi) 

(ácido hipocloroso, l-100) 
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Figura 2.27 Resumo da maneira pela 
qual os nomes dos ânions e ácidos 
estão relacionados. Os prefixos per- e 
hipo- são mantidos indo do ânion para 
o ácido. 

Nomes e fórmulas dos ácidos 
, 

Acidos são uma importante classe de compostos que contêm hidrogênio, e seus nomes são dados de maneira 
especial Para o objetivo do momento, um ácido é uma substância cujas moléculas liberam íons hidrogênio (f-I") 
quando dissolvidos em água. Quando deparar.mos com a fórmula química de um ácido neste estágio do curso, ela 
será escrita com H como o prim.eiro elemento, como em HCI e H2S04. 

Podemos considerar um ácido como sendo constituído de um â1úon ligado a wn número suficiente de íons H" 
capazes de neutralizar ou balancear a carga do âruon. Dessa forma, o íon 504 

2
- necessita de dois íons H+, fonnando 

H2SO~. O nome de um ácido está relacionado ao nome de seu ânion, como resumido na Figura 2.27. 
1. Acidas derivados de ânions cujos 110111es ter11Ji11n111 e111 -eto. Ânions cujos nomes terminam em -elo têm o ácido 

associado com uma terminação -drico, como nos seguintes exemplos: 

• Anion 

cr (cloreto) 

s 2
• (sulfeto) 

' Acido correspondente 

HCJ (ácido clorídrico) 

H2S (ácido sulfídríco) 

2. Ácidos detivndos de ânions cujos 110111es ter111inn111 e111 -ato 011 -ito. Ânions cujos nomes terminam em -nto têm 
seu ácido associado com a terminação -ico, enquanto ânions cujos nomes terminam em -ito têm seu ácido 
associado com a terminação oso. Prefixos nos nomes dos ânions são mantidos no nome dos ácidos. Estas re
gras são exemplificadas pelos oxi-ácidos do cloro: 

" . An1on 

Cl04- (perclorato) 

Cl03- (clorato) 

cio; (clorito) 

c10· 01ipoclorito) 

COMO FAZER 2.14 

' . Acido co rrespondente 

HC104 (ácido perclóríco) 

HCl03 (áciJo clórico) 

Cl04- (ácido cloroso) 

cio; (ácido hipocloroso) 

Dê o nome dos seguintes ácidos: (a) HCN; (b) HNOy (c) H 2504; (d) ~503. 

Solução (a) O ânion do qual o ácido deriva é CN", o íon cianeto. Uma vez que este íon tem uma terminação -elo, o 
ácido terá urna temúnação -ídrico: ácido cianídrico. Chamamos de ácido cianídrico apenas as soluções aquosas de 
HCN: o composto puro, que é um gás em condições normais, é chamado de cianeto de hidrogênio. Tanto o ácido 
cianídrico quanto o cianeto de hidrogênio são extre111n111ente tóxicos. (b) Uma vez que NO; é o íon nitrato, o HN03 é 
cha.mado ácido nítrico (a terminação -nto do ânion é substituída pela terminação -ico quando damos nome ao ácido). (e) 
Uma vez que o so/ · é o íon sulfato, H,50, é chamado de ácido sulfúrico. (d) Uma vez que 50,.,,. é o íon sulfito, H,503 é o 
ácido sulfluoso (a ternlinação -ito do ânion é trocada pela terminação -aso). 
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PRATIQUE 

Dê as fórmulas quánlcas para (a) ácido bromídrico; (b) ácido carbônico. 

Respostas: (a) HBr; (b) H 2C03. 

Nomes e fórmulas de compostos moleculares binários 
Os procedimentos usados para dar nome a compostos Jnoleculares binários (dois elementos) são similares 

àqueles usados para dar nomes aos compostos iônicos: 

TABELA 2.6 Prefixos usados para dar nomes aos 
compostos binários formados entre não-metais 

Prefixo 

Mono

Di-

Tri
Tetra

Penta

Hexa-

Hepta

Octa

Nona

Deca-

Significado 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

Os seguintes exemplos ilustram essas regras: 

monóxido de dicloro 
tetróxido de dinitrogênio 

1. O símbo.lo do elemento mais à esquerda na tabela periódica 
é sen1pre escrito primeiro na fórmula química. Uma exce
ção a esta regra ocorre no caso de compostos que contêm 
oxigênio. O oxigênio é sempre escrito por último na fó~rmu
la qlúmica, exceto quando combinado com o flúor. 

2. Quando ambos os elementos estão no mesmo grupo da ta
bela periódica, o símbolo do elemento mais abaixo no gru-

. . 
po aparece pnme1ro. 

3. O elemento à direita na fórmula química do composto recebe 
o nome con1 a terminação -eto* seguido da preposição de. 

4. Acrescenta-se, então, o nome do elemento que aparece pri
meiro na fórmula química logo após a preposição de. 

5. Prefixos gregos (Tabela 2.6) são utilizados para indicar o 
número de áto.m.os de cada elemento. O prefixo 111ono- nunca 
é usado com o segundo elemento da fórmuJa química. Quan
do o prefixo tern1ina em a ou o e o non1e do segundo elen1en
to na fórm ula química começa com uma vogal (como no caso 
de óxido), o a ou o é normaltnente eliminado. 

trifluoreto de nitrogênio 
decassulfeto de tetrafósforo 

' E importante perceber que você não pode prever as fórmulas da maioria das substâncias moleculares domes-
mo modo que você prevê as fórmulas de compostos iônicos. Por isso é que damos nome a eles usando prefixos que 
indicam, de forma explicita, suas composições. Entretanto, compostos que contêm hidrogênio e um outro eJemen
to são uma importante exceção. Esses compostos podem ser tratados como se contivessem íons tt•. Assim, HCI é o 
cloreto de hidrogênio (este é o nome usado para o composto puro; solução aquosa de HCl é mamada de ácido clo
rídrico). Analogamente, H2S é sulfeto de hidrogênio. 

COMO FAZER 2.15 

Dê o nome dos seguintes compostos: (a) SOz; (b) PCJ,; (e) N20 3. 

Solução Esses compostos são constituídos unicamente de não-metais; logo, são moleculares, provavelmente, em vez 
de iônicos. Usando os prefixos da Tabela 2.6, temos (a) dióxido de enxofre, (b) pentacloreto de fósforo e (e) trióxido de 
dinitrogênio. 

PRATIQUE 

Dê a fórmula química para (a) tetrabrometo de silício; (b) dlcloreto de dienxofre. 

Respostas: (a) SiBr4; (b) S20 i-

2.9 Alguns compostos orgânicos simples 

O estudo dos compostos de carbono é chamado de química orgânica. Compostos que contêm carbono e hidro
gênio, normalmente combinados com oxigênio, nitrogênio ou outros elementos, são chamados cornpostos orgftnicos. 

Em português, a terutlnação -elo não se aplica ao oxigênio; utiliza-se a terminação - ido (N. do T.). 
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Abordaremos compostos orgânicos e química orgânica em mais detaJhes no Capítulo 25. Veremos menção a com
postos orgânicos por todo o Livro; muitos deles têm. aplicações práticas ou são importantes para a química desiste
mas biológicos . Apresentaremos aqui uma introdução muito breve de alguns dos mais simples compostos 
orgânicos para fornecer uma idéia de como essas moléculas são e de como podemos nomeá-las. 

Alcanos 
Compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio são chamados hidrocarbonetos. Na mais básica classe de 

hidrocarbonetos, cada átomo de carbono está ligado a outros quatro átomos. Esses compostos são chamados alca
nos. Os três a lcanos mais simples, que contêm um, dois e três átomos de carbono, respectivamente, são nietano 
(CH4), etano (CiH6) e propano (~fís). As fórmulas estruturais desses alcanos são as seguintes: 

H H H H H H 
1 1 1 1 1 1 

H - C - H H - C - C - H H - C - C - C - H 
1 1 1 1 1 1 

H 
Metano 

H H 
Etano 

H H H 
Propano 

Cada tun dos alcanos tem um nome que tern1u1a em -ano. Alcanos mais longos podem ser obtidos adicionan
do-se átomos de carbono ao 'esqueleto' da molécula. Para alcanos com cinco ou mais átomos de carbono, os nomes 
são derivados dos prefixos da Tabela 2.6. Um alcano com oito átomos de carbono, por exemplo, é chamado octano 
(C;iH1g), onde o prefixo octa- para oito é combinado com a terminação -ano de alcanos. A gasolina é constittúda basi
camente de octanos, como será abordado no Capítulo 25. 

Alguns derivados dos a lcanos 
Outras classes de compostos orgânicos são obtidas quando átomos de hidrogênio dos alcanos são substittúdos 

por grupos fu11cionais, grupos específicos de átomos. Um álcool, por exemplo, é obtido pela troca de um átomo de 
hidrogênio de um alcano por um grupo -OH. O nome de lLD1 álcool é derivado daquele do alcano pela adição da 
terminação -ol: 

H H H H H H 
1 1 1 1 1 1 

H-C-OH H-C-C-OH H-C-C-C-OH 
1 1 1 1 1 1 

H H H H H H 
Metanol Etanol 1-Propanol 

Os alcoóis têm propriedades muito diferentes das dos alcanos que lhes dão 
origem. Por exemplo, metano, etru10 e propano são todos gases incolores em 
condições normais, enquanto metanol, etanol e p ropano! são líquidos incolo
res. Abordaremos as razões para essas diferenças nas propriedades do Capí
tulo 11. 

O prefixo '1' no nome 1-propanol indica que a substituição de um H por 
un1 OH ocorreu em um dos átomos de carbono 'externos', e não em um átomo 
de carbono do 'meio'; um composto diferente chamado 2-propanol (também 
conl1ecido como álcool isopropilico) é obtido se o grupo funcional OH está li
gado ao átomo de carbono do meio. Modelos de bola e palito do 1-propanol e 
do 2-propanol são mostrados na Figura 2.28. Como você aprenderá no Capítu
lo 25, a nomenclatura de compostos orgânicos fornece as maneiras pelas quais 
podemos definir sem ambigüidade quais átomos estão ligados entre si. 

Muito da riqueza da química orgânica se deve à possibilidade de compostos 
de cadeias longas com ligações carbono-carbono serem encontrados na nahlre
za ou poderem ser sintetizad.os. 'Em prinópio, a série de alcanos e alcoóis que co
meça com metano, etano e propano pode ser estendida até o tamanho que 

(il) 

(b) 

Figura 228 Modelos de bola e 
palito de duas formas do propano! 
(C3H80): (a) l -propanol, onde o 
grupo OH está ligado a um dos 
átomos de carbono da ponta e (b) 
2-propanol, onde o grupo OH está 
ligado ao átomo de carbono do meio. 

desejarmos. As propriedades dos alcanos e alcoóis muda à m.edida que as cadeias aumentam. Octanas, que são alca
nos co1n oito átomos de carbono, são líquidos nas condições normais. Se a série de alcano é estendida para dezenas de 
milhares de átomos de carbono, obtemos polietileno, uma substância sólida usada para fazer milhares de produtos 
plásticos, como sacolas plásticas, potes para comida e equipamentos de laboratório. O polietileno é um exemplo de 
polírnero, uma substância obtida pela llnião de núlhares de moléculas menores. Abordaremos polímeros con1 mais 
detalhes no Capítulo 12. 
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Em todos os compostos abordados até agora, os átomos de carbono na fórmula estrutural estão ligados a qua
tro outros átomos por uma linha única; nos capítulos posteriores você aprenderá que uma linha única representa 
uma lignçâo si111ples entre o átomo de carbono e o outro átomo. O carbono, entretanto, pode também formar lignções 
1núltiplas com o próprio carbono ou com outros átomos, como oxigênio e nitrogênio. As ligações múltiplas mudam 
as propriedades das moléculas orgânicas. Algumas substâncias orgânicas comuns que contêm ligação dupla entre 
átomos de carbono são mostradas a seguir. Em cada caso, demos o nome correto do composto, que é derivado do 
prefixo de um alcano, e o nome 'comum' pelo qual você provavelmente conJ1ece a substância: 

H O H O H 
1 11 1 11 1 

H-C- C-OH H-C-C-C-H 

Eteno 
(etileno) 

1 
H 

Ácido etanóico 
(ácido acético) 

1 1 
H H 

Propanona 
(acetona) 

O etileno é um hidrocarboneto insaturado, o qual é um composto con1 uma tigação múltipla carbono-carbono. 
A ligação dupla carbono-carbono toma o etileno mais reativo que os alcanos. Ácido acético é um ácido carboxílico. É , 
o componente característico do vinagre. Acetona é un1a cetonn. E un1 solvente orgânico de uso doméstico para re-
moção de verniz e esmalte de unhas. A Figura 2.29 mostra modelos de preenchimento do espaço para o ácido acéti
co e para a acetona. Você encontrará outras moléculas orgânicas em todo o livro e deverá observar o número de 
átomos de carbono envolvidos e os outros tipos de átomos aos quais o carbono está ligado. Como ressaltado an
teriormente, apresentaremos uma abordagen1 mais completa da química orgânica no Capítulo 25. 

Figura 2.29 Modelos de 
preenchimento de espaço do (a) ácido 
acético (HC2H30 2) e (b) da acetona 
(C3H60). 

COMO FAZER 2.16 

(a) (b) 

Considere o alcano chamado pe11ta110. (a) Supondo que os átomos de carbono estejam em uma linha reta, escreva uma 
fórmula estrutural para o pentano. (b) Qual a fórmula molecular para o pentano? 

Solução (a) Os alcanos contêm apenas carbono e hidrogênio e cada átomo de carbono está ligado a quatro outros 
átomos. O non1e pentano contém o prefixo penta- (Tabela 2.6), de forma que podemos admitir que o pentano contém 
cinco átomos de carbono ligados em uma cadeia. Se adicionamos átomos de hidrogênio o suficiente para que cada 
átomo de carbono faça quatro ligações, teren1os a seguinte fórmula estrutural: 

HH H f-I H 
1 1 1 1 1 

H - C - C - C - C - C - H 
1 1 1 1 1 
H H H H H 

Esta fom1a do pentano é geralmente chamada 11-pentano, onde o 11- significa 'normal' porque todos os cinco átomos de 
carbono estão em uma linha na fórmula estrutural. 

(b) Com a fórmuJa estrutural escrita, podemos determinar a fórmula n1olecuJar contando os áton1os presentes. Assim, 
11-pentano tem a fórmula C5H 12• 

PRATIQUE 

Butano é um a lcano com quatro áto1nos de carbono. (a) Qual é a fórtnula molecular do butano? (b) Qual é o nome e a 
fórmula molecular de um álcool derivado do butano? 

Respostas: (a) C4H1~ (b) butano!, C4Hm0· 



Resumo e termos-chave 
, 

Seções 2.1 e 2.2 Atoroos são os componentes bási-
cos da matéria; eles são as menores unidades de um ele
mento que podem se combinar com outros elementos. 
Os átomos são compostos de partes ainda menores cha
madas partículas subatômicas. Algumas dessas partí
culas são carregadas e seguem o comportam ento usual 
de partícu las carregadas: partículas com a mesma carga 
se repelem, enquanto partículas corn cargas djferentes 
se atraem. Abordamos aJguns dos mais importantes ex
perimentos que levaram à descoberta e à caracterização 
das partículas subatômicas. Os experimentos de Thom
son sobre o comportamento dos raios catódicos em 
campos magnéticos e elétricos proporcionaram a desco
berta do elétron e permitiram que sua razão carga-mas
sa fosse medida; o experimento da gota de óleo de 
MjJlikan determinou a carga do elétron; a descoberta de 
Becquerel sobre radioatividade, a emissão espontânea 
de radiação pelos átomos, forneceu mais evidências de 
que o átomo tinha uma subestrutura; e os estudos de 
Rutherford de con10 uma película fina de metal desvia
va partículas a mostrou que o átomo tinha um núcleo 
denso, carregado positivan1ente. 

Seção 2.3 Os átomos têm um núcleo que contém pró
tons e nêutrons; os elétrons movimentam-se no espaço 
ao redor do núcleo. O valor da carga do életron, 1,62 x 
10-19 C, é chamado carga eletrônica. As cargas das partí
culas são geralmente representadas por múltiplos des
sa carga; logo, um elétron tem carga 1- e um próton, 
carga 1+. As massas dos átomos são quase sempre ex
pressas en1 termos de unidades de massa atômica (1 11 = 
1,66054x10-24 g). As dimensões dos á tomos são normal
mente expressas em angstrõns (1Á=10-1º m). 

Os elementos podem ser classificados pelo número 
atômico, o nún1ero de prótons no núcleo de um átomo. 
Todos os átomos de um elemento qualquer têm o mes
m o número atômico. O número de massa de um átomo 
é a soma dos números de prótons e nêutrons. Os átomos 
de um mesmo elemento com ntimero de massa diferen
te são conhecidos como isótopos. Um átomo de um isó
topo específico é chamado n uclídeo. 

Seção 2.4 A. escala de massa atômica é definida 
atribuindo-se a massa exa ta de 12 u a u1n átomo de uc. 
O peso atômico (média da massa atômica) de um ele
mento pode ser calculado a partir das abundâncias rela
tivas dos isótopos desse elemen to. O espectrômetro de 
massa fornece a mais direta e acurada maneira de medir 
experimenta lmente os pesos atômicos (e moleculares). 

Seção 2.5 A tabela periódica é a organ ização dos 
e lementos em ordem crescente de número atômico. 
Elementos com propriedades semelhantes são coloca
dos nas colunas verticais. Os elementos em uma mes
ma coluna são conhecidos com.o grupo periódico. Os 
elementos metálicos, que correspondem à maioria, 
dominam o lado esquerdo e o meio da tabela; os ele-
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mentos não-metálicos estão localizados no lado direi
to superior. Muitos dos elementos localizados na linha 
que separa os metais dos não-metais são 1netalóides. 

Seção 2.6 Os áto1nos pode.m se combinar para for
mar moléculas. Compostos constituídos de moléculas 
(compostos moleculares) norn1almente con têm apenas 
elen1entos não-metálicos. Uma molécula formada por 
dois átomos é chamada molécula diatômi ca. A compo
sição de uma substância é dada por sua fórmula q uími
ca. Uma substância molecular pode ser representada 
por sua fórmula n1ínima, que dá os números relativos 
de átomos de cada tipo. Entretanto, é geralmente repre
sentada pela fórmula molecular, que dá os números 
exatos de cada tipo de átomo em uma m olécula. As fór
mulas estruturais mostram a maneira como os átomos 
estão ligados na molécula. Os modelos de bola e palito e 
de preenchimento de espaço são muito tLsados para re
presen tar as n1oléculas. 

Seção 2.7 Os átomos podem ganhar ou perder elé
trons, formando partículas carregadas chamadas íons. 
Os metais tende1n a perder elétrons, tornando-se íons 
carregados positivamente (cátions). Os não-metais ten
dem a ga11har elétrons, formando íons carregados nega
tivan1ente (ãnions). Uma vez que compos tos iônicos 
são eletricamente neutros, contendo tanto cátions quan
to ânions, eles em geral contêm elementos metálicos e 
não-metálicos. Os átomos ligados entre si, como em 
uma molécula, mas com carga líquida, são chamados 
íons poliatômicos. As fórmulas químicas usadas pa ra 
compostos iônicos são fórmu las mínimas, que podem 
ser rapidamente escritas se as cargas dos íons são co
nhecidas. A carga total positiva dos cátions em un1 com
posto iônico é igual à carga total negativa dos ânions. 

Seção 2.8 O conjun to de regras usado para dar no
mes aos compostos químicos é chamado nomenclatura 
química. Estudamos as regras sistemáticas adotadas 
para dar nome a três classes de substâncias inorgânicas: 
compostos iônicos, ácidos e compostos moleculares 
binários. Ao dar nome a tLm composto iônico, o ânion é 
nomeado antes do cátion. Os cátions fonnados de áto
mos metálicos apresentam o mesmo nome do metal 
precedi d.os da preposição de. Se o meta 1 pode formar cá
tions com diferentes ca rgas, a carga é indicada usando 

• 
números romanos. Anions 1nonoatônúcos recebem no-

• 
mes com terminação -eto. Anions poliatômicos conten-
do oxigên_io e outro elemento (oxiãni ons) recebem 
nomes terminados em -ato ou -ito. 

Seção 2.9 A química orgânica é o estudo dos con1-
postos que contêm carbono. A classe mais simples de 
moléculas orgânicas é a dos hidrocarbonetos, os quais 
contêm somente carbono e h idrogênio. Os hidrocarbo
netos a que cada áto1no de carbono está ligado a quatro 
outros átomos são chamados alcanos. Os alcanos têm 
nomes que terminam em -ano, como em 111eta110 e etano. 
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Os outros compostos orgânicos são formados quando 
um átomo de H de um hidrocarboneto é substituído por 
um grupo funcional. Um áJcool, por exemplo, é um 
composto no qual um átomo de H de um hidrocarboneto 

Exercícios 

Teoria atômica e a descoberta da estrutura atômica 

2.1 Como a teoria atômica de Dalton considera o fato de que 
quando 1,000 g de água decon1põe-se em seus elemen
tos, obtêm-se0,111 g de hidrogênio e 0,889 g de oxigênio 
independentemente de qual for a origem da água? 

2.2 Sulfeto de hidrogênio é composto de dois elementos: hi
d rogênio e enxofre. Em um cxperin1ento, 6,500 g de sul
feto de hidrogênio decon1põen1-se completan1ente em 
seus elementos. (a) Se 0,384 g de hidrogênio é obtido 
nesse experimento, quantos gramas de enxofre devem 
ser obtidos? (b) Qual a lei fundamental que o experi
mento demonstra? (c) Como essa lei é explicada pela te
oria atôniica de Dalton? 

2.3 Um químico descobre que 30,82 g de nitrogênio reagi
rão con1 17,60 g, 35,20 g, 70,40g ou 88,00 g de oxigênio 
para formar quatro compostos diferentes. (a) Calcule a 
massa de oxigênio por grama de nitrogênio em cada 
composto. (b) Como os números do item (a) confirmam 
a teoria atômica de Dalton? 

2.4 Em uma série de experimentos, um químico preparou 
três compostos diferentes que contêm apenas iodo e 
flúor e determinou a massa de cada e lemento em cada 
composto: 

Compos to Massa de iodo (g) Massa de flúor (g) 

l 

2 

3 

4,75 3,56 

7,64 3,43 

9,41 9,86 

(a) Calcule a massa de flúor por grama de iodo em cada 
composto. (b) Co1no os números do item (a) confirmam 
a teoria atômica? 

2.5 Faça um resumo das evidências usadas por J. J. Thom
son para deduzir que os raios catódicos constituem-se 
de partículas carregadas negativamente. 

2.6 Uma partícula carregada negativamente é arremessada 
entre duas placas carregadas eletrica1nente, como ilus
trado na Figura 2.8. (a) Por que o cani.inho da partícula 
carregada é curvo? (b) Com o aumento da carga você es
pera que a curvatura aumente, diminua ou permaneça a 
mesma? (c) Com o aumento da massa das partículas, 
mantendo-se suas velocidades inalteradas, você espera 
que a curvatura aumente, diminua ou permaneça ames-

é substituído por um grupo funcional OH. Os alcoóis 
têm nomes que terminam em -oi, como metano/ e etano/. 
Outras moléculas orgânicas têm ligações múltiplas entre 
um á tomo de carbono e outros átomos. 

ma? (d) Uma partícula desconhecida é lançada através 
do aparelho. Seu cam:hlho é desviado na direção oposta 
da partícula carregada negativa.mente, por um pequeno 
valor. O que você pode concluir sobre essa partícula 
desconhecida? 

2.7 (a) Qual é o objetivo da fonte de .raios X no experimento 
da gota de óleo de Millikan (Figura 2.5)? (b) Como mos
trado na Figura 2.5, a placa carregada pos itivamente 
está acima da placa carregada negativamente. Qual se
ria o efeito na velocidade das gotas de óleo que estão 
descendo se as cargas nas placas fossem invertidas (ne
gativa acima da positiva)? (c) Em sua série original de 
experimentos, Mi.Wkan mediu a carga e.m 58 gotas de 
óleo separadas. Por que você acha que ele escolheu tan
tas gotas antes de chegar às suas conclusões finajs? 

2.8 Millikan determinou a carga no elétron com o estudo das 
cargas estáticas nas gotas de óleo que caían1 eni uni cam
po elétrico. Uma estudante realizou esse experimento 
usando várias gotas de óleo para suas n1edidas e calculou 
as cargas nessas gotas obtendo os seguintes dados: 

Gotas Carga calculada (C) 

A 1,60 X 10- 19 

B 3,15 X ] o - l9 

c 4,81 X 10-19 

D 6 31 x l0-19 

' 

(a) Qual o significado do fato de as gotas carregaren1 
cargas diferentes? (b) A que conclusão o estudante pode 
chegar a partir desses dados, no que diz respeito à carga 
do elétron? (c) Qual valor (e com quantos algarismos sig
nificativos) ele deverá informar para a carga eletrônica? 

2.9 (a) Na Figur11 2.8, os raios y não são desviados por uni 
campo elétrico. O que você pode concluir sobre a radia
çãoy a partir dessa observação? (b) Por que os raios a e{J 
são desviados e.m direções opostas por um campo elétri
co, como ilustrado na Figura 2.8? 

2.10 Por que o modelo nuclear de Rutherford para o átomo é 
niais consistente com os resultados de seus experimen
tos de dispersão de partículas a do que o modelo de 'pu
dim de ameixa' de Thomson? 
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2.11 O raio de uJn átomo de criptônio (Kr) é aproximada
mente 1,9 Á. (a) Expresse essa distância em nanõmetros 
(nm) eem picõmetros (pm). (b) Quantos átomos de crip
tônio você teria de alinhar para perfazer uma distância 
de 1,0 mm? (c) Se assumirmos que o átomo é uma esfera, 
qual o volume em cm3 de apenas um átomo de Kr? 

2.12 Um átomo de ródio (Rh) tem um diâmetro de aproxima
damente 2,5 xl0-4! cm. (a) Qual o raio de umátomode ró
dio em angstrõm (À) e eo1 metros (m)? (b) Quantos 
áton1os de ródio teriam de ser colocados lado a lado 
para perfazer uma distância de 6,0 ,um? (e) Se conside
rarmos que o átomo é uma esfera, quaJ o volume em m3 

de apenas un1 átomo de Rh? 
2.13 Sem consuJtar a Tabela 2.1, responda às seguintes ques

tões: (a) Quais as principais partículas subatómicas de 
um átomo? (b) Qual a carga, em unidades de carga ele
trônica, de cada uma das partículas? (c) Quais das partí
culas é a majs pesada? Qual é a menos pesada? 

2.14 Determine se cada uma das seguintes afirmações é ver
dadeira ou falsa; se for falsa, corrija a afirmação para tor
ná-la verdadeira: (a) O núcleo tem a maior parte da 
massa e constitui a maior parte do volun1ede um átomo; 
(b) todo átomo de um elemento qualquer tem o mesmo 
número de prótons; (c) o número de elétrons em um áto
mo é igual ao seu número de nêutrons; (d) os prótons no 
núcleo do áton10 de hélio são mantidos juntos por uma 
força d1amada força nuclear forte. 

2.15 Quantos prótons, nêutrons e elétrons existem nos 
seguintes átomos: (a) 28Si; (b) 60Ni; (c) 65Rb; (d) 12l?<e; (e) 
1'iSPt; (f) 238U? 

2.16 Cada um dos seguintes nuclídeos é usado em medicina. 
Indique o número de prótons e nêutrons em cada nuclí
deo: (a) fósforo-32; (b) cromo-51; (e) cobalto-60; (d) tec
nécio-99; (b) iodo-131; (f) tálio-201. 

2.17 Preencha as lacunas da seguinte tabela, supondo que 
cada coluna represente um átomo neutro: 

Símbolo s2Cr 

Prótons 33 77 

Nêutrons 42 20 
Elétrons 20 86 
N2 de n1assa 222 193 

2.18 Preencha as lacunas da seguinte tabela admitindo que 
cada coluna represente um átomo neutro: 

Sín1bolo 121Sb 

Prótons 38 94 
Nêutrons 50 108 
Elétrons 74 57 
N2de massa 139 239 

2.19 Escreva o símbolo correto, co111 índice superior e índice 
inferior, para cada um dos seguintes elementos. Use a 
lista de elementos no encarte deste livro quando for ne
cessário: (a) o nuclídeo do háfnio que contém 107 nêu
trons; (b) o isótopo do argônio com nún1ero de massa 
40; (e) uma partícula a'?; (d) o isótopo do índio com nú
mero de massa 115; (e) o nuclídeo de silício que tem ll01 

nún1ero igual de prótons e nêutrons. 
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2.20 Urna forma de se compreender a evolução da Terra é 
medjndo as quantidades de certos nuclídeos nas rochas. 
Uma quantidade medida recentemente é a razão entre o 
129Xe e o 130Xe em alguns minerais. De que forma esses 
nuclídeos diferem entre si e em quais aspectos eles são 
iguais? 

2.21 (a) Qual isótopo é usado como padrão para estabelecer a 
escala de massa atômica? (b) A massa atômica do cloro é 
descrita como 35,5; no entanto, nenhum átomo de cloro 
ten1 n1assa de 35,5 11. Explique. 

2.22 (a) Qual a 1nassa en1 u de um átomo de carbono-12? (b) 
Porque a massa atômica do carbono é dada como 12,011 
na tabela dos elementos e na tabela periódica no encarte 
deste livro? 

2.23 O elemento chumbo (Pb) compõe-se de quatro isótopos 
encontrados na natureza com massas de 203,97302, 
205,97444, 206,97587 e 207,97663 11. A abundância relati
va desses quatro isótopos são 1,4, 24,l, 22,1 e 52,4°/o, res
pectivamente. A partir desses dados, calcule a massa 
atômica n1édia do chumbo. 

2.24 Apenas dois isótopos do cobre são encontrados na natu
reza, 63Cu (massa= 62,9296 11; 69,17o/o de abundância) e 
6SCu (massa = 64,9278 11; 30,83o/o de abundância). Calcu.Je 
o peso atômico (massa atômica média) do cobre. 

2.25 (a) Qual o princípio básico que relaciona a espectrome
triade massa com os experimentos de raios catódicos de 
Thomson (Figura 2.4)? (b) Quais as legendas nos ejxos 
de um espectro de massa? (c) Para se obter o espectro de 
massa de un1 átomo, ele deve primeiro perder ou ga
nhar um ou mais elétrons. Qual a razão disso? 

2.26 O espectrôn1etro de massa da Figura 2.13 ten1 um ímã 
como um de seus componentes. Qual a finalidade desse 
ímã? (b) A massa atômica do Cl é 35,5 11. Entretanto, o 
espectro de niassa do CI (Figura 2.14) não mostra um 
pico correspondente a ela. Explique. (c) Un1 espectro de 
massa de átomos de fósforo (P) mostra apenas um pico 
correspondente à massa 31. O que você pode concluir 
dessa observação? 

2.27 O magnésio encontrado na natureza tem as seguintes 
abundâncias isotópicas: 

Isótopo Abundância Massa 

24Mg 78,99% 23,98504 

~g 10,00ºk 24,98584 
~g 11,01 º/o 25,98259 

(a) Qual a massa atôn1ica niédia do Mg? (b) Esboce o es
pectro de massa do Mg. 

2.28 A espectrometria de massa é mais comumente aplica
da para moléculas do que para áto1nos. Veremos no 
Capítulo 3 que o peso 111olec11/nr é aso.ma dos pesos atô
n1icos dos átomos na molécula. O espectro de niassa 
do 1-12 é obtido sob condições que evitam a decomposi
ção dos áton1os de H. Os dois isótopos de hidrogênio 
encontrados na natureza são 1H (massa = 1,00783 11; 

99,9885°/o de abundância) e 2H (massa = 2,01410 11; 

0,0115% de abundância). (a) Quantos picos o espectro 
de nlassa tem? (b) Dê as massas atômicas relativas de 
cada um desses picos. (c) Qual pico será o maior e qual 
será o 1nenor? 
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A tabela periódica; moléculas e íons 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

2.33 

2.34 

2.35 

2.36 

2.37 

2.38 

2.39 

Para cada um dos seguintes elementos, escreva o símbo
lo químico respectivo, localize-o na tabela periódica e 
indique se é um n1etal, metalóide ou não-metal: (a) pra
ta; (b) héUo; (c) fósforo; (d) cádmio; (e) cálcio; (f) bromo; 
(g) arsênio. 
Localize cada um dos seguintes elementos na tabela pe
riódica, indique se é um metal, metalóide ou não-metal 
e dê o nome do elemento: (a) Li; (b) Se; (c) Ge; (d) Yb; (e) 
Mn; (f) Au; (g) Te. 
Para cada um dos seguintes elementos, escreva o símbo
lo químico respectivo, determine o nome do grupo ao 
qual ele pertence (Tobcla 2.3) e indique se é um metal, 
um metalóide ou uni não-metal: (a) potássio; (b) iodo; 
(c) magnésio; (d) argônio; (e) enxofre. 
Os elementos do grupo4A mostram uma mudança inte
ressante nas propriedades com o aumento do período. 
Dê o nome e o símbolo qlúmico de cada elemento no gru
po e classifique-o como não-metal, metalóide ou n1eta1 
O que podemos dizer sobre um co1nposto quando co
nhecemos sua fóm1ula n1fnlma? Que informação adicio
nal é transmitida pela fórmula molecular? E pela fórmula 
estrutural? Explique cada caso. 
Dois compostos tê1n a mesma fórmula mínima. Uma 
substância é um gás, e a outra, um líquido viscoso. Como 
é possível duas sub tândas com a mesma fórmula míni
ma possuírem proprit'dades notadamente diferentes? 
Determine as fórmulas molecular e mínima dos termos 
seguintes: (a) o solvente orgânico be11ze110, que possui 
seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio. 
(b) O composto tetrncloreto de si/feio, que possui um áto
mo de silício e quatro de cloro e é usado na fabricação de 
chips de computador. 
Escreva as fórmulas molecular e minima dos termos se
guintes: (a) a substância reativa dibora110, que tem dois 
átomos de boro e seis átomos de hidrogênio; (b) o açúcar 
chamado glicose, que possui seis átomos de carbono, 
doze áto1nos de hidrogênio e seis de oxigênio. 
Quantos átomos de hidrogênio existem em cada uma das 
fórmulas: (a) C2H,OH; (b) Ca(CH3C00)2; (cl (NH4hP04? 
Quantos dos litomos indicados estão representados por 
cada fórn1u la quín1ica: (a) átomos de carbono e1n 
C2H~COOCH~ (b) átonlos de oxigênio em Ca(Cl03)i; 
(e) átomos de hidrogênio em (NH4) 21;P04? 
Escreva as fórn1ulas molecular e estrutural para os com
postos representados pelos seguintes modelos molecu
lares: 

(•) (b) 

(t:) (J) 

2.40 

2.41 

2.42 

2.43 

2 .. 44 

2.45 

2.46 

2.47 

2.48 

2.49 

2.50 

Escreva as fórmulas 1nolecular e estrutural para os com
postos representados pelos segujntes modelos molecu
lares: 

(a) (b) 

(e) (d) 

Escreva a fórmula mínima que corresponde a cada 
uma das seguintes fórmulas moleculares: (a) Al,Br · - "' {b) C.,H1w {e) C4H80 z; (b) r .o .w (e) C6H4Cl1; (f) 83N3t4· 
Na lista seguinte, encontre os grupos de compostos que 
têm a mesma fórmula mínima: CiH:i- 10 4, C2H~, ~H"' 

0 1, C3H., C4H0• 

Cada um dos seguintes elementos é capaz de formar um 
í~n ~m reações químicas. Recorrendo a uma tabela pe
nód1ca, determine a carga do íon mais estável de cada 
um deles: (a) AI; (b) Ca; (c) S; (d) !; (e) Cs. 
Usando a tabela periódica, determine a carga dos íons 
dos seguintes elementos: (a) Se; (b) Sr; (e) P; (d) K; (e) F. 

Usando a tabela periódica para guiá-lo, determine a fór
mula e o nome dos compostos formados pelos seguintes 
elementos: (a) Ga e P; (b) Li e H; (c) Ale l; (d) K e S. 
A carga mais comum associada com a prata em seus 
compostos é l +. Lndique as fórmulas mínimas que você 
esperari<i para os co1npostos formados entre Ag e (a) 
iodo; (b) enxofre; (c) flúor. 
Determine a fórmula mínima para os compostos iônicos 
formados por: (a) Ca2

• e Br; (b) NH~ e Cr; (c) Al}• e 
C2H30 2- ; (d) K" e SO/"; (e) Mg2

• e P04• • 

Determine as fórmulas químicas dos compostos for
mados pelos segl._!intes pares de íons: (a) NH4 te 50 2· ; 

(b) Cu· e 52
"; (c) La~ e F; (d) Ca2

• e P04 '-; (e) Hg/• eC03
1-. 

Determine se cada um dos seguintes conipostos é mo
lecu lar ou iônico: (a) B2 H6; ( b) C H10 H; (e) LiN03; 

(d ) Sc10_y (e) CsBr; (f) NOCI; (g) Nfv (h) Ag;iS04• 

Quais dos seguintes compostos são iônicos e quais são 
moleculares: (a) PFv (b) Nal; (e) SCl2; (d) Ca(N03) 2; 

(e) FcCI~ (f) LaP; (g) CoCO~ (h) N20 1? 
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2.51 Dê a fórmula quúnica para: (a) íon cloreto; (b) íon clora-
to; (e) ion perclorato; (d) ion hipoclorito. 

2.52 Selênio, um elemento nutricionalmente necessário em 
quantidades mmimas, forma compostos análogos ao 
enxofre. Dê nome aos seguintes íons: (a) SeO/-; (b) Se2

-; 

(e) HSe"; (d) HSeO~-. 

2.53 Dê nome aos seguintes compostos iônicos: (a) AIF3; 

(b) fe(OH)2; (e) Cu(N03h; (d) Ba(Cl04h; (e) Li3P04; (f) 
HgiS; (g) Ca(C2H 30 2)z; (h) Cr2(C01}:i; (i) K2Cr0~ (j) 
(NH4)2S04• 2.62 

2.54 Dê nome aos seguintes con1postos iônicos: (a) Li20; 
(b) Fe(C03)Ji (e) NaCIO; (d) (NH4)z503; (e) Sr(CN)i; (f) 
Cr(OH)Ji (gl Co(N01)z; (h) NaH2PO~ (i) KM.n04; (j). 
Ag2Cr20 7• 

2.55 Escreva a fórmula química para os seguintes con1postos: 
(a) óxido de cobre(!); (b) peróxido de potássio; (e) hidróxi
do de alumínio; (d) nitrato de zinco; (e) brometo de mercú
rio(!); (f) carbonato de ferro(JII); (g) hipobromito de sódio. 

2.56 Dê a fórmula química para cada um dos seguintes com
postos iônicos: (a) dicromato de potássio; (b) nitrato de 2.63 
cobalto(ll); (e) acetato de cromo(W); (d) hidreto de só-
dio; (e) hidrogenocarbonato de cálcio; (f) bromato de 
bário; (g) perclorato de cobre(TD. 

2.57 Dê o nome ou a fórmula quínúca, como apropriado, 
para cada um dos seguintes ácidos: (a) HBrOJi (b) HBr; 2.64 
(e) H3PO~ (d) ácido hipocloroso; (e) ácido iódico; (f) áci-
do sulfuroso. 

2.58 Dê o nome ou a fórmula química, como apropriado, 
para cada um dos seguintes ácidos: (a) ácido bromídri
co; (b) ácido sulfídrico; (e) ácido nitroso; (d) H 2CO;i; (e) 

HClOJi (f) HC:z.H30 2. 

2.59 Dê o nome ou a fórmula qtLímica, como apropriado, para 
cada uma das seguintes substâncias moleculares: (a) SFi; 2·65 

(b) IFsi (e) Xc03; (d) tetróxido de d.initrogê.nio; (e) cianeto 
de hidrogênio; (f) hexassulfeto de tetrafósforo. 

2.60 Os óxidos de nitrogênio são con1ponentes muito in1por
tantes na determinação da poluição urbana. Dê o nome 
de cada um dos seguintes compostos: (a) N20; (b) NO; 2·66 

(e) N02; (d) N20 5; (e) N20 4• 

2.61 Escreva a fórmula química para cada uma das substâncias 
químicas mencionadas nas seguintes descrições (use o 
encarte deste livro para encontrar os símbolos dos ele-

Exercícios a dicionais 

2.67 Descreva a principal contribuição para a ciencia de 
cada um dos seguintes cientistas: (a) Dalton; (b) Thom
son; (c) Millikan; (d) Rutherford. 
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n1entos que você não conhece): (a) carbonato de zinco 
pode ser aquecido para formar óxido de zinco e dióxido 
de carbono. (b) Tratamento de dióxido de silício com áci
do fluorídrico forma tetrafluoreto de silício e água. (e) 
Dióxido de enxofre reage com água para formar ácido 
sulfuroso. (d) A substância fosfeto de hidrogênio, geral
.mente chamada de fosfina, é tun gás tóxico. (e) Ácido per
clórico reage com cádmio para fonnar perclorato de cád
mio(II). (0 Brometo de vanádio(ll) é um sólido colorido. 
Suponha que você encontre as seguintes frases na sua lei
tura. Qual é a fórmula química para cada substância men
cionada? (a) Hidrogeno carbonato de sódio é usado como 
desodorante. (b) Hipoclorito de cálcio é usado em algu
mas soluções alvejantes. (c) Cianeto de hidrogênio é um 
gás n1uito venenoso. (d) Hidróxido de magnésio é usado 
como purgante. (e) Fluoreto de estanho(lI) vem sendo uti
lizado como aditivo de fluoreto em pastas de dente. (0 
Quando se trata sulfeto de cádm.io com ácido sulfúrico, 
vapores de sulfeto de hidrogênio s.:'io desprendidos. 
(a) O que é um hidrocarboneto? (b) Todos os hidrocarbo
netos são aJcanos? (e) Escreva a fórmula estrutural do eta
no (C2HJ. (d) 11-butano é o alcano com quatro átomos de 
carbono alinhados. Escreva a fórmula estrutural desse 
composto e determine suas fórmulas molecular e mínima. 
(a) Qual a terminação usada nos nomes dos a lcanos? (b) 
Todos os alcanos são hidrocarbonetos? (e) Escreva a Fór
mula estrutural para o propano (C3HJ. (d) 11-hexano é 
um alcano com todos os seus átomos de carbono em 
uma linha. Escreva a fórmula estrutural para esse com
posto e detem1ine suas fórmulas molecular e mínin1a. 
(Dica: Talvez você precise consultar a Tabela 2.6.) 
(a) O que é um grupo funcional? (b) Qual o grupo fun
cional que caracteriza um álcool? (c) Referindo-se ao 
Exercício 2.63, escreva a fórmula estrutural do n-buta
nol, o álcool resultante da substituição ein um átomo de 
carbono de uma das pontas do n-butano. 
(a) O que etano, etanol e etileno tên1 em con1un1? (b) 

Qual a diferença entre 1-propanol e propano? (e) Com 
base na fórmula estrutural para o ácido e tanóico apre
sentada no texto, proponha urna fórmula estrutural 
para o ácido propanóico. Qual sua fórmula molecular? 

(a) Se todas as gotas tiverem o mesmo tamanho, qual 
cairá mais lentamente a través do aparelho? (b) A partir 
desses dados, qual a melhor escoU1a para a carga do 
elétron en11l'an11on1bs? (c) Co1n base na resposta do item 
(b ), quantos elétrons existem em cada gota? (d) Qual é o 
fator de conversão entre rvar111on1bs e coulombs? 

L2.68l Suponha que um cientista repita o experimento da gota 
de óleo de Mlllikan, mas relate as cargas nas gotas 
usando uma unidade não usual (e imaginária) chama
da 1uan110111b (wa). Ele obtém os seguintes dados para 
quatro das gotas: 

Gota C.arga calculada (wa) 

3,84 xl~ 

2.69 O que é radioatividade? Mostre se você concorda ou 
discorda da seguinte a fiTmação, e dê suas razões: a d es
coberta da radiotividade por Henri Becquerel mostra 
que o á tomo não é indivisível como se acreditou por 
tanto tempo. 

A 

B 

e 
D 

2.70 
4,80 xlO-s 

2,88 X ]0-8 

8,64X10-8 

Como Rutherford interpretou as seguintes observações 
feitas durante seus experimentos de dispersão de partí
culas a? (a) A maioria das partículas a não é muito des
viada quando passava pela película de ouro. (b) Poucas 
partículas a eram desviadas co1n um ângulo muito 
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grande. {c) Quais cüierenças você esperaria se fosse 
usado uma película de berílio em vez de uma película 
de ouro no experimento de dispersão de partículas a? 

[2.71J Uma partícula a é o núcleo de um átomo de 4H e. (a) 

Quantos prótons e nêutrons existem em uma partícula 
a? (b) Que força mantém os prótons e nêutrons juntos 
em uma partícula a? (e) Qual é a carga, em unidades de 
carga eletrônica, em uma partícula a? (d) A relação car
ga- massa de uma partícula a é 4,8224x104 C/ g. Basea
do na carga da partícula, calcule sua massa em gramas 
e em 11. (e) Usando os dados da Tabela 2.1, conipare sua 
resposta ao item (d) com a soma das massas de uma 
partícula subatômica incüvidual Você pode explicar a 
diferença na massa? (Se não, abordaremos tais cüferen
ças de massa com mais detalhes no Capítulo 21.) 

2.72 A abundância natural do 31-le é 0,000137°/o. (a) Quantos 
r,rótons, nêutrons e elétrons existeni em um átomo de 
He? (b) Com base na soma das massas de suas partícu

las subatômicas, qual você espera ser mais pesado, um 
átonio de 3He ou un1 de 3H (também chamado de trí
tio)? {e) Com base em sua reposta para o item (b), que 
precisão seria necessária para um espectrômetro de 
massa ser capaz de diferenciar entre os picos relativos 
ao 1-Ie - e 3W? 

2.73 U1n cubo de ouro que tem l ,00 cni de lado tem massa de 
19,3 g. Um único átomo de ouro tem massa de 197,0 11. 

(a) Quantos á tomos de ouro há nesse cubo? (b) A partir 
da i1úormação dada, calcule o diâmetro em Á de um 
único átomo de ouro. (e) Quais suposições você fez 
para chegar à resposta do item (b)? 

2.74 O diâ1netro do átomo de rubídio é 4,95 À. Considera
remos duas maneiras cüferentes de colocar os átomos 
em uma superfície. No arranjo A, todos os átom.os es
tão alinhados uns com os outros. O arranjo B é cha
mado arranjo de e111pncotnn1e11to denso porque os 
á tomos situam-se nas depressões formadas pela fileira 
de átomos anterior: 

• • • • ••••••• .+.+.+. 
••••••• 

(a) 

• • • • Â A. A . .... "• ... 
.4 .4 .4 • T. ,.. "• 

• .4 ..4 . "'• "• "'• 
(b) 

(a) Usando o arranjo A, quantos átomos de Rb pode
riam ser colocados em uma superfície quadrática que 
tem 1,0 cm de lado? (b) Quantos átomos de Rb pode
riam ser colocados eni unia superfície quadrática de 1,0 
cm de lado usando o arranjo B? (e) Qual o fator de au
mento no número de átomos quando se muda do ar
ranjo B para o arranjo A? Se passarmos para três 
dimensões, qual arranjo levaria a unia maior densidade 
para o metal Rb? 

2.75 (a) Acei tando as dim.ensões do núcleo e do átomo 
mostradas na Figura 2.12, qual fração do vo/11111e de um 
átomo é ocupada pelo núcleo? (b) Usando a massa do 
próton da Tabela 2.1 e admitindo que seu diâmetro é 
1,0 x 10-15 m, calc1.1 le a densidade de um próton em 
g/cm3. 

2.76 O elemento oxigênio teni três isótopos naturais, com 8, 
9 e 10 nêutrons no núcleo, respectivamente. (a) Escreva 
os símbolos químicos comple tos para esses três isóto
pos. (b) Descreva as semelhanças e cüferenças entre os 
três tipos de átomos de oxigênio. 

2.77 Os químicos normalmente usam o temio 11mssa 11tô111icn 
em vez de 111nssn ntô111icn 111~dia . Mencionamos no texto 
que o último termo é mais correto. Considerando as 
unidades de peso e massa, você pode expl icar por que 
esse termo é n1ais correto? 

2.78 O gálio constitui-se de dois isótopos naturais com mas
sas de 68,926 e 70,925 11. (a) Quantos prótons e quantos 
nêutrons existem no núcleo de cada isótopo? Escreva o 
súnbolo atômico completo para cada um, mostrando o 
número atômico e o número de massa. (b) A massa a tô
mica média do gálio é 69,72 11. Calcule a abundância de 
cada isótopo. 

[2.79] Usando uma referência apropriada como, por exemplo, 
o CRC Ha11dbook of Che111istry a11d Physics, procure as se
guintes informações para o níquel: (a) o número de isó
topos conhecidos; (b) as massas a tômicas (eni 11) e a 
abundância dos cinco isótopos mais abundantes. 

(2.801 Existem dois isótopos diferentes para os átomos de bro
mo. Sob condições normais, bronio e lementar consiste 
de niolécuJas de Br2 (Figura 2.19) e a massa de uma mo
lécula de Br2 é a soma das massas de dois átomos em 
uma molécula. O espectro de massa de Br2 consiste de 
três picos: 

Massa (11) 

157,836 

159,834 

161,832 

Tamanho relativo 

0,2569 

0,4999 
0,2431 

(a) Qual a origem de cada pico (qual a constituição 
de cada isótopo)? (b) Qual a massa de cad a isótopo? 
(e) Determine a massa niolecular média de uma molé
cula de Br2• (d) Determine a massa a tômica média de 
um átomo de bromo. (e) Calcule as abundâncias dos 
dois isótopos. 

2.81 É comum em espectrometria de massa admitir que a 
massa de um cátion é igual à massa do átomo que lhe 
deu origem. (a) Usando os dados da Tabela 2.1, deter
m.ine o número de algarismos significativos que deve 
ser relatado antes que a diferença nas massas de 1H e 
1H- seja considerável. (b) Qual porcentagem da rnassa 
de um áto1110 de 1H o elétron representa? 

2.82 Bronze é uma liga metálica geralmente usada para apli
cações decorativas e em escultura. Um bronze típico 
compõe-se de cobre, estanho e zinco com quantidades 
inferiores de fósforo e chun1bo. Localize cada um des
ses cinco elementos na tabela periódica, escreva seus 
símbolos e identifique o grupo da tabela periódica ao 
qual eles pertencem. 

2.83 A partir d a seguinte lista de elementos - Ar, H, Ga, 
AJ, Ca, Br, Ge, K, O - escolha aquele que melhor se 
encaixa em cada descrição; use cada elemento apenas 
unia vez: (a) metal a lcalino; (b ) metal alcalino terroso; 
(e) gás nobre; (d) halogênio; (e) metalóide; (0 não-me
tal listado no grupo lA; (g) metal que forma um íon 
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3+; (h) não-metal que forma um íon 2-; (i) elemento 
parecido com o a lumínio. 
Os primeiros átomos de seabórgio (Sg) fo ram identifi
cados em 1974. O isótopo de Sg com maior meia-vida 
tem um número de massa de 266. (a) Quantos prótons, 
elétrons e nêutrons existen1 no nuclídeo de 266Sg? (b) Os 
áton1os de Sg são n1uito instáveis e toma-se difícil estu
dar as propriedades desse elemento. Baseado na posi
ção do Sg na tabela periódica, con1 qual elemento ele 
mais se parece em s uas propriedades químicas? 
Entre as estruturas moleculares aqui apresentadas, 
identifique a que corresponde a cada uma das seguin
tes espécies: (a) gás cloro; (b) propano, C3Hsi (c) íon nj
trato; (d ) trióxido de enxofre; (e) cloreto de metila, 
CH3CI. 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 

(v) 

2 .. 86 Preencha as lacunas da seguinte tabela: 

Símbolo m2Ru3· Ce 

Prótons 34 76 
Nêutrons 46 116 74 82 
Elétrons 36 54 

Carga líquida 2+ ] - 3+ 

2.87 Dê o nome dos seguintes óxidos. Considerando que os 
compostos são iônicos, que carga está associada ao 
e le mento metálico em cada caso? (a) NiO; (b) Mn02; 

(e) Cr20~ (d) Mo03. 

2.88 O ácido iódico tem fórmula molecular HI03• Escreva 
as fórmulas para os seguintes: (a) âruon iodato; (b) ãruon 
periodato; (c) ânion hipoidito; (d) ácido hipoidoso; 
(e) ácido periódico. 
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2.89 Os elementos em um mesmo grupo da tabela periódica 
freqüentemente fonnam oxiânions com a mesn1a fór
mula geral. Os ãnions também recebem os nomes de 
maneira análoga. Baseado nessas observações, sugira 
uma fórmula química ou nome, como apropriado, para 
cada um dos seguintes íons: (a) BrO~-; (b) Se03

2
-; (e) íon 

arsenato; (d) íon rudrogenotelurato. 
2.90 Dê os nomes químjcos de cada um dos segt1intes com

postos con1uns: (a) Na.Cl (sal de cozinha); (b) NaHC03 
(bicarbonato de sódio); (e) NaOCI (presente en1 vários 
alvejantes); (d ) NaOH (soda cáustica); (e) (NH~)zC03 
(sais aromáticos); (f) CaS04 (gesso calcinado). 

2.91 Muitas substâncias comuns têm nomes vulgares e não 
sistemáticos. Para cada uma das segt1intes, dê o nome 
sitemático correto: (a) salitre, KNO:Y (b) barrilha, 
Na2C03; (e) cal, CaO; (d) ácido muriático, HCl; (e) sal de 
Epsom, MgSO~; (f) lei te de n1agnésia, Mg(OH)2• 

2.92 Muitos íons e compostos têm nomes muito parecidos e 
existe grande possibilidade de confundi-los. Escreva as 
fónnulas químicas corretas para distingui-los: (a) sulfe
to de cálcio e hidrogenossulfeto de cálcio; (b) ácido bro
mídrico e ácido brômíco; (e) rutreto de alumínio e 
nitrito de alumlnio; (d) óxido de ferro(Tl) e óxido de fer
ro(ill); (e) an1ônia e íon amônio; (f) sulfito de potássio e 
bissulfito de potássio; (g) cloreto mercuroso e cloreto 
mercúrico; (h) ácido clórico e ácido perclórico. 

(2.93] Usando o CRC Handbook of Clte111istry and Physics, en
contre a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebuli
ção para (a) PFy (b) SiO_v (e) etanol, CaH60. 

2.94 Hidrocnrbo11etos nro1111íticos são hidrocarbonetos deriva
dos do benzeno (C6HJ. A fórmula estrutural para o 
benzeno é a seguinte: 

H 
1 

H, ~C'- / H e e 
1 11 

/e~ /e, 
H C H 

1 
H 

(a) Qual é a fórmula mínima do benzeno? (b) O benze
no é um ai cano? Explique resumidamente sua resposta. 
(e) O álcool derivado do benzeno, chaa1ado fe110/, é usa
do como desinfetante e anestésico tópico. Proponha 
uma fórmula estrutural para o fenol e determine sua 
fóm1ula molecular. 

[2.95] O benzeno (C6H., veja o exercício anterior) contém 
0,9226 g de carbono por grama de benzeno; a massa 
restante é rudrogênio. A tabela a segtúr lista o conteú
do de carbono por grama de substância para vários 
ou tros hidrocarbonetos aromáticos: 

Hidrocarboneto 
aromático 

Xileno 

Bifenil 

Mesitileno 

Tolueno 

G ramas de carbono por 
g ran1a de hldrocarboneto 

0,9051 

0,9346 
0,8994 
0,9125 
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(a) Para o benzeno, calcule a 1nassa de H que combina 
com 1 g de C. (b) Para os hidrocarbonetos listados na 
tabela, calcule a n1assa de H que combina com 1 g de C. 
(c) Comparando os resultados do item (b) com os do 
item (a), determine as razões dos menores nún1eros de 
átomos de hidrogênio por átomo de carbono para os hi
drocarbonetos na tabela. (d) Escreva as fórn1ulas míni
mas para os hidrocarbonetos na tabela. 

2.96 O composto ciclo-hexn110 é um alcano no qual seis áto
mos de carbono formam um ciclo. A fórmula estrutural 
incompleta é a seguinte: 

(a) Complete a fórmula estrutural para o ciclo-hexano. 
(b) A fórmula molecular do ciclo-hexano é a mesma do 
11-hexano, na qual os átomos de carbono estão em uma 
linha reta? Se possível, comente sobre a razão de quais
quer diferenças. (e) Proponha uma fórmula estrutural 
para o ciclo-hexn110/, o álcool derivado do ciclo-hexano. 
(d) Proponha uma fórmula estrutural para o ciclo-he,re-
110, que tem uma ligação dupla carbono-carbono. Ele 
tem a mesma fónnula molecular do ciclo-hexano? 

2.97 A tabela periódica ajuda a organizar o comportamento 
quín1ico dos elementos. Por meio de discussão de sala 
de aula ou co1no um pequeno trabalho, descreva como a 
tabela periódica é organizada e cite tantas maneiras 
quaJ1tas você possa imaginar nas quais a posição de um 
elemento na tabela relaciona-se com suas propriedades 
químicas e físicas. 



Capítulo 

Estequiometria: 
cálculos com fórmulas - ,,, . e equaçoes qu1m1cas 

O Cap11 ulo 2 vimos que podemos representar as substâncias por 
suas fórmulas químicas. Apesar de fórmulas químicas serem invariavelmente 
mais curtas do que os nomes, não são meramente abreviaturas. Codificadas 
em cada fórmula quúnica estão importantes informações sobre as substâncias 
que elas representam. 

Neste capítul.o, examinamos vários usos importantes das fórmulas quími
cas, como os enumerados no quadJ·o "O que está por vir". A área de estudo 
que examinaremos é conhecida como estequiometàa, non1e derivado das pa
lavras gregas stoiclieion ('elemento') e 111etron ('medida'). Estequiometria é uma 
ferramenta essencial na qu.ímica. Problen1as tão d iversos como medir a con
centração de ozônio na atn1osfera, determinar o rendimento potencial de ouro 
a partir do mineral e avaliar diferentes processos para converter carvão em 
combustíveis gasosos são solucionados con1 prinápios de estequiometria. 

A estequio1netria é baseada em entendimento de 1nassas atômicas (Seção 
2.4) e em um princípio fundan1ental, a lei da conservação da massa: A n1nssn 
total de ur11n substfincin presente no fi11al de 11111n reação qufn1icn é n 111es111a 111nssa total 
do i11ício dn rençiío. O nobre francês e cientista Antonie Lavoisier (Figura 3.1) 
descobriu essa importante lei química no final do século XVI. Em um 1.ivro de 
química publicado em 1789, Lavoisier expôs a lei nesta maneira eloqüente: 
"Podemos formulá-la como uma máxima incontestável que, em todas as ope
rações a rtificiais e naturais, nada se cria; existe a mesma quantidade de n1atéria 
antes e depois do experimento". 

Com o avanço da teoria atômica, os químicos passaram a entender a base da 
lei da conservação da massa: Os áto111os não são ne111 criados ne111 destruídos d11r1111te 
qualquer reação quínricn. Assim, o mesmo conjunto de átomos está presente tanto 
antes quanto depois da reação. As mudanças que ocorrem durante qualquer rea
ção é simplesmente um rearranjo dos átomos. Começamos nossa abordagem 
neste capítulo, examinando como fórmulas e reações quúnicas são usadas para 
represe.ntar o rearranjo dos átomos que ocorre nas reações quúnicas. 

..,. O que está por vir .,. 

• Começamos abordando a forma 
de se utilizar fórmulas químicas 
para escrever equações que 
representam reações. 

• Depois utilizaremos fórmulas 
químicas para relacionar as 
n1assas das substâncias com os 
números de átomos, moléculas 
ou íons que elas contêm, o que 
nos levará ao conceito crucial
mente importante de mol. Um 
mol é 6,022 x 1 O" objetos (áto
mos, moléculas, íons etc.). 

• Aplicaremos o conceito de mol 
para determinarmos fórmulas 
qlúmicas a partir dus massas de 
cada elemento em certa quanti
dade de um composto. 

• Utilizaremos a informação quan
titativa incrente a fórmulas e 
equações químicas com o conceito 
molar para prevermos as quanti
dades de substâncias consumi
das e/ou produzid115 em reações 
químicas. 

• Uma situação especial vem à 
tona quando um dos reagentes é 
totalmente consumido antes dos 
outros, e a reação pára, deixan
do parle do 1naterial inicial en1 
excesso sem reagir. 
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. . 

Figura 3.1 Antoine Lavoisier 
(1734-1794) conduziu muitos 
estudos importantes sobre reações 
de combustão. Infelizmente, sua 
carreira foi interrompida cedo pela 
Revolução Francesa. Ele era 
membro da nobreza francesa e 
trabalhava como cobrador de 
impostos. Foi guilhotinado em 
1 794 durante os meses finais do 
Reino do Terror. Atualmente, ele é 
considerado o pai da química 
moderna por ter conduzido 
experimentos cuidadosamente 
controlados e por ter utilizado 
formas de medidas quantítativas. 

3.1 Equações químicas 

As reações quírrdcas são representadas de forma concisa pelas equações 
químicas. Quando o hidrogênio (H2) entra em combustão, por exemplo, reage 
com o oxigênio (02) do ar para formar água (~O) (figura 3.2). Escrevemos a - " . - . equaçao qu1m1ca para essa reaçao como a seguir: 

2H 20 [3.1] 

Lemos o sinal+ como 'reage com' e a seta como 'produz'. As fórmulas quí-
1nicas à esquerda da seta representam as substâncias de partida, chamadas rea
gentes. As fórmltlas químicas à direita da seta representam as substâncias pro
duzidas na reação, chamadas produtos. Os números diante das fórmulas são 
os coeficientes. (Como em uma equação algébrica, o numeral 1 em geral não é 
escrito.) 

Uma vez que os átomos não são formados nem destruídos em uma reação, 
a equação química deve ter um número igual de átomos de cada elemento de 
cada lado da seta. Quando essa condição é satisfeita, diz-se que a equação está 
bala11cenda. No lado direito da Equação 3.1, por exemplo, existem duas molé
culas de H20, cada uma delas constitui da de dois átomos de hidrogênio e um 
átomo de oxigênio. Portanto, 21-120 (lê-se: "duas moléculas de água") contêm 
2 x 2 = 4 átomos de H e 2 x 1= 2 átomos de O, como visto no desenho à margem. 
Já que existem também quatro átomos de H e dois átomos de O do lado es
querdo da equação, ela está balanceada. 

Uma vez que sabemos as fórmulas dos reagentes e produtos em uma rea
ção, podemos escrever a equação não-balanceada. Então fazemos o balancea
mento da equação determinando os coeficientes que fon1ecem n(uneros iguais 
de cada tipo de átomo de cada lado da equação. Geralmente, uma equação ba
lanceada deve conter os menores coeficientes i11teiros possíveis. 

Ao balancear equações, é importante entender as diferenças entre um coe
ficiente diante de uma fórmula e un1 índice inferior na fórmula. Recorra à Fi-

+ - gura 3.3. Observe que trocando um indice inferior em uma fórmula - de H20 
para I-120 2, por exemplo - a identidade do produto químico é modificada. A 
substância fl20 2, peróxido de hidrogênio, é bem diferente de água. f11dices infe
riores nunca deve111 ser111udndos ao balancear 11rnn equação. Ao contrário, colocar 

um coeficiente na frente de uma fórmula quio1ica muda apenas a quantidade, e não a identidade das substâncias. Por
tanto, 2H20 significa duas moléculas de água, 31-120 significa três moléculas de água e assim por diante. 

Para ilustrar o processo de balanceamento de equações, considere a reação que ocorre quando o metano (CH~), 

o prfilcipal componente do gás natural, queima-se ao ar para produzir o gás dióxido de carbono (C02) e vapor de 
água (H20). Esses dois produtos contêm áton1os de oxigênio que vêm do 0 2 do ar. Dizemos que a combustão ao ar 
é 'favorecida pelo oxigênio', sig:rúficando que o oxigênio é um reagente. A equação não-balanceada é 

Figura 3.2 Combustão do gás 
hidrogênio. O gás é borbulhado por 
uma solução de sabão formando 
bolhas cheias de hidrogênio. 
Enquanto as bolhas flutuam para a 
superffcie, elas são queimadas por 
uma vela em um bastão longo. A 
chama de cor laranja deve-se à 
reação do hidrogênio com o 
oxigênio do ar e resulta na formação 
de vapor de água. 

c;t ATIVIDADE 
~'j Leitura de uma reação química 

CH4 + 0 2 -~ C02 + H20 (não-balanceada) [3.2] 
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Símbolo Figura 3 .3 Ilustração da diferença 
' . Significado qiurruco Con1posição entre um índice inferior em uma 
~ fórmula química e um coeficiente 

H20 Un1a molécula Dois áton1os de H 
diante da fórmula. Note que o 
número de átomos de cada tipo de água: e um átomo de O (lístado ao lado de composição) é 
obtido pela multiplicação do 

2H20 Duas moléculas Quatro átomos de H coeficiente pelo índice inferior 
de água: e dois átomos de O associado a cada elemento da 

fórmula. 
Hi02 Uma molécula Dois átomos de H 

de peróxido de e dois átomos de O 
hidrogênio: 

Geralmei1te é melhor balancear primeiro os elementos que aparecem em um menor número de fórmulas quí
micas de cada lado da equação. No nosso exemplo, tanto o C quanto o H aparecem em apenas um reagente e, sepa
radamei1te, em um produto cada um, portanto começa.mos examinando o CH4• Vamos considerar primeiro o 
carbono e depois o hidrogênio. 

Uma molécula de CH4 contém o mesmo número de átomos de C (um) que uma molécula de C02. Portanto, os 
coeficientes para essas substâncias deve1n ser os mesmos e escolhemos 1 para ambos à medida que começamos o 
processo de balanceamento. Entretanto, o reagente CH4 contém mais átomos de H (quatro) que o produto H20 
(dois). Se colocamos um coeficiente 2 diante de .H20, existirão quatro átomos de H em cada lado da eq1.1ação: 

Crl4 + 0 2 --+ C02 + 2H20 (não-balanceada) (3.31 

Nesse estágio, os produtos têm mais átomos de O (quatro- dois de cada C02 e dois da 2H20) do que os rea
gentes (dois). Se colocamos o coeficiente 2 diante do 0 2, completamos o balanceamento fazendo o número de áto
mos de O ser igual em ambos os lados da equação: 

[3.4] 

A visão molecular da equação balanceada é mostrada na Figura 3.4. 
O método adotado para balancear a Equação 3.4 é, em grande parte, de tentativa-e-erro. Balanceamos cada 

tipo de átomo sucessivamente, ajustando os coeficientes como necessário. Esse método funciona para a maioria 
das equações químicas. 

Normalmente informações adicionais são indtúdas nas fórmttlas em equações balanceadas para indicar o esta
do físico de cada reagente e produtos. Usamos os símbolos (g), (/), (s) e (aq) para gás, liquido, sólido e soluções 
aquosas (água), respectivamente. Portanto, a Equação 3.4 pode ser escrita 

Algumas vezes as condições (como temperatura ou pressão) sob as quais a reação ocorre aparecem acima ou 
abaixo da seta da reação. O símbolo 6. é, em geral, colocado acima da seta para indjcar o uso de aquecimento. 

Uma molécula + Duas n10Léculas 
de metano de oxigênio 

+ 

+ 

(~~) (40) 

Uma molécula 
de dióxido de 
carbono 

C02 

(~~) 

+ 

+ 

+ 

Duas rnoléculas 
de água 

2H20 

(~~) 

Figura 3.4 Equação química 
balanceada para a combustão de 
CH~. Os desenhos das moléculas 
envolvidas chamam a atenção para 
a conservação dos átomos pela 
reação. 

~ 
ATIVIDADES 
Leítura de uma equação química 
balanceada, Contagem de 
átomos, Balanceamento de 
equações 
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FILME 
Sódio e potássio na água 

COMO FAZER 3.2 

COMO FAZER 3.1 

Faça o balanceamento da seg.únte equação: 

Na(s)+ H20(/) NaOH(nq)+ H,(g) 

Solução Começan1os pela contagen1 dos áton1os de cada tipo nos dois lados da 
seta. Os átomos de Na e O estão balanceados (um Na e um O de cada lado), mas 
existem dois átomos de H à esquerda e três áton1os de H à direita. Para au1nentar o 
número de átomos de R à esquerda, colocamos o coeficiente 2 em frente de H 20: 

Na(s) + 2H20(/) NaOH(nq) + H2(g ) 

Esta escolha é uma tentativa inicial, mas coloca-nos no caminho certo. Agora que temos 
2~0, precisamos recuperar o balanceamento dos átom.os de O. Podeo1os recuperá-lo 
indo para o outro lado da equação e colocando um coeficiente 2 diante de NaOH: 

Na(s)+ 2H20(/) 2NaOH(aq)+ H2(g) 

lsso faz com que os átomos de H fiquem balanceados, mas requer que voltemos 
para a esquerda e coloquemos um coeficiente 2 diante de Na para que os átomos de 
Na fiquem balanceados novamente: 

2Na(s) + 2H,O(/) 2Na0H(aq) + J:Ia(g) 

Final.mente, conferi.mos o nún1ero de áton1os de cada e lemento e encontramos que 
temos dois átomos de Na, quatro átomos de H e dois átomos de O em cada lado da 
equação. A equação está balanceada. 

PRATIQUE 

Faça o balanceamento das segui.ntes equações determinando os coeficientes não for
necidos: 

(a} _ Fe(s) + _ 0 1(g) _ Fe20 , (s) 
(b) _C2H~(s) + _ 0 2(g) _C02(g) +H20(g ) 

(c) _ Al(s) + _ HCl(ag) _ Al03(aq) + H1(g) 

Respostas: (a) 4, 3, 2; (b) l, 3, 2, 2; (e) 2, 6, 2, 3. 

Os diagramas a seguir representam un1a reação quimica na qual as esferas vermelhas são átomos de oxigênio e as 
esferas azui.s são á tomos de nitrogênio. (a) Escreva as fórmulas quin1icas para os reagentes e produtos. (b) Escreva a 
equação balanceada para a reação. (c) O diagrama é consistente com a lei da conservação de massa? 

-
-
• • 

Solução (a) A caixa da esquerda, que representa os reagentes, contém dois tipos de moléculas, aquelas constituídas 
por dois átomos de oxigênio {OJ e aquelas constituídas por um átomo de nitrogênio e um átonio de oxigênio (NO). 
A caixa da direita, que representa os produtos, contém apenas uma molécula composta de um átomo de nitrogênio e 
doi.s átomos de oxigênio (N02). 

(b) A equação química não-balanceada é 

0 2 + NO - -+ N02 (não-balanceada) 

Nessa equação, existem três átomos de O do lado esquerdo da seta e dois átomos de O do lado direito da seta. Pode
mos au1nentar o número de átomos de O colocando um coeficiente 2 do lado dos produtos: 

0 2 +NO 2N02 (não-balanceada) 

Agora existem dois átomos de N e quatro átomos de O à direita. Colocar um coeficiente 2 na frente do NO faz com que 
tanto os átomos de N quanto os átomos de O fiquem balanceados: 

0 2 + 2NO 2N02 (balanceada) 
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(c) A caixa da esquerda (reagentes) contém. quatro moléculas de 0 2 e o.ito moléculas de NO. Portanto, a razão molecu
lar é um 0 2 para cada dois NO, como exigido pela equação balanceada. A caixa da direita {produtos) contém oito mo
léculas de N02• O níunero de moléculas de N02 à direita é igual ao número de moléculas de NO à esquerda, como a 
equação balanceada exige. Contando os átomos, encontramos oito átomos de Nem oito moléculas de NO na caixa da 
esquerda. Existem 4 x 2 = 8 átoa1os de O nas moléculas de 0 2 e oito átomos de O nas 1noléculas de NO, perfazendo um 
total de 16 átomos de O. Na caixa da direita, encontramos oito átomos deN e 8 x 2=16 átomos de O em oito moléculas 
de N02• Un1a vez que existem núa1eros iguais de átomos de N e de O nas duas caixas, o desenho é consistente com a lei 
da conservação de massa. 

PRATIQUE 

Para ser consistente com a lei da conservação de massa, quantas moléculas de NH3 devem ser mostradas na caixa da 
direita do seguinte diagrama? 

? 
• 

R.esposta: Seis moléculas de NHy 

3.2 Alguns padrões simples de reatividade química 

Nessa seção examinaremos três hpos simples de reações que veremos com freqüência no decorrer do capítulo. 
A primeira razão para examinar essas reações é nos famiJiarizarn1os n1ais con1 reações químicas e suas reações ba
lanceadas. A segunda razão é considerar como podemos prever os produtos de algumas reações sabendo apenas 
seus reagentes. O segredo para prever os produtos formados em determinada combinação de reagentes é reconhe
cer padrões gerais de reatividade química. Reconhecer u n1 padrão de reahvidade para urna classe de substância 
fornece um entendimento mais amplo do que simp1esmente decorar um grande número de reações não relaciona
das entre si. 

Reações de combinação e decomposição 
A Tabela 3.1 resume dois tipos siinples de reações: reações de combinação e de decomposição. Em uma rea

ção de combinação duas ou mais substâncias reagem para forn1ar u1n. produto. Existem vários exemplos de tais 
reações, especialmente aquelas nas quais os elemen tos se combinam para formar compostos. Por exemplo, mag
nésio metálico queima-se ao ar com uma claridade ofuscante para produzir óxido de magnési.o, como mostrad.o 
na Figura 3.5: 

TABELA 3.1 Reações de combinação e decomposição 

Reações de combinação 

A + B > C 

C(s) + 0 2(g ) C02( g) 

2NH3(g ) 

Ca0H2(s) 

Nz(g) + 3Hz(g) 

Ca0(s)+ H20(/) --+ 

Reações de decomposição 

C A+B 
2K003(s) 

PbC03(s) 

Cu(OH)2(s) - -+ 

2KO(s) + 302(g) 

PbO(s) + C02(g) 

CuO(s) + H20(/) 

Dois reagentes se combinam para 
formar um único produto. Muitos 
elementos reagem com outros dessa 
n1aneira para formar con1postos. 

Um único reagente quebra-se para 
formar duas ou mais substâncias. 
Muitos compostos reagem dessa 
maneira quando aquecidos. 

FILMES 
Reações com oxigênio, 
Formação de água 
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2M g 

+ 

Figura 3.5 Quando o magnésio metálico se queima, os átomos de Mg reagem com moléculas de 0 2 do ar para formar 
óxido de magnésio, MgO, um sólido iônico: 2Mg(s) + 0 2(g) 2MgO(s). As fotos mostram o que se vê no laboratório. 
O cordão de metal de magnésio (à esquerda) é envolto em oxigênio do ar, e, enquanto e le se queima, uma chama intensa 
é produzida. Ao final da reação, sobra uma fita bem frágil de um sólido branco, MgO. Os modelos mostram a visão em 
nível atômico dos reagentes e produtos. 

Figura 3.6 
A decomposição da azida de 
sódio, NaN3(s), é usada para 
inflar airbags de automóveis. 
Quando ela é inflamada de 
maneira adequada, o NaN3 
se decompõe rapidamente, 
formando gás nitrogênio, 
N2{g), que expande o 
airbag. 

2Mg(s)+02 (g) ---+ 2Mg0(s) [3.6) 

Essa reação é usada para produzir a chama brilhan
te gerada por sinais luminosos. 

Quando uma reação de combinação ocorre entre 
un1 n1etal e um não-n\etal, como na Equação 3.6, o pro
duto é um sólido iônico. Relembre que a fórmula de um 
composto iônico pode ser deternlinada a partir das car
gas dos fons envolvidos. - (Seção 2.7) 

Quando o magnésio reage com o oxigênio, por 
exemplo, o magnésio perde elétrons e forma o íon mag
nésio, Mg .. 2. O oxigênio garu1a elétrons e forma o íon óxi
do, 0 2

- . Portanto, o produto da reação é MgO. Você 
deve ser capaz de reconhecer se uma reação é de com

binação e prever os produtos de uma reação de combinação na qual os reagentes são um metal e não-metal. 
Em uma reação de decomposição wna sttbstânci.a sobre uma reação para produzir outras ou mais substâncias. 

Muitos compostos sofrem reações de decomposição quando aquecidos. Por exemplo, muitos carbonatos metálicos 
decompõem-se para formar óxidos metálicos e dióxido de carbono quando aquecidos: 

CaC03(s) --+ CaO(s)+C02 (g) (3.7] 
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A decomposição de CaC03 é um importante processo comercial. Calcá.rio ou conchas do mar, constituídos 
basicamente de CaCO:v são aquecidos para preparar CaO, o qual é conhecido como cal ou cal viva. Mais de 2,0 x 
1010 kg (22 milhões de toneladas) de CaO são usadas nos Estados Unidos anualmente, sobretudo para fabricar vi
dro, obter ferro a partir de seu minério e produzir argamassa para assentar tijolos. 

A decomposição da azida de sódio (NaNJ libera N 2(g) rapidamente. Essa reação é usada para end1er os nirbags 
de segurança nos automóveis (Figura 3.6): 

2NaN
3
(s) (3.8) 

O sistema é desenvolvido de forma que um impacto aqueça uma tampa detonadora, que por sua vez causa a 
decomposição explosiva do NaN3. Uma pequena quantidade de NaN3 (aproximadamente 100 g) forma grande 
quantidade de gás (aproximadamente 50 L). Abordaremos os volumes dos gases produzidos em reações químicas 
na Seção 10.5. 

COMO FAZER 3.3 

Escreva as equações balanceadas das seguintes reações: (a) A reação de combinação que ocorre quando o lítio metáli
co reage com o gás flúor. (b) A reação de decon1posição que ocorre quando o sólido carbonato de bário é aquecido. 
(Dois produtos são formados: um sólido e um gás.) 

Solução (a) O sin1bolo para o litio é Li. Com exceção do mercúrio, todos os n1etajs são sólidos à temperatura 
an1biente. O flúor existe como urna molécula diatômica (veja Figura 2.19). Portanto, os reagentes são Li(s) e F2(g). O produto 
consistirá de um metal e um não-metal, logo esperamos que ele seja um sólido iônico. Os íons de lítio têm carga 1 +, Li', 
enquanto os íons fluoreto têm carga 1- , F. A fórmula química para o produto é LiF. 

A equação química balanceada é 
2LiF(s) 

(b) A fórmula química para o carbonato de bário é BaC03. Como dito no texto, n1uitos carbonatos decompõen1-se para 
formar óxidos metálicos e dióxido de carbono quando aquecidos. Na Equação 3.7, por exemplo, CaC03 decompõe-se 
formando CaO e C02• Assim, esperamos que BaC03 se decomponha em 13a0 e C02• Além disso, tanto o bário quanto o 
cálcio pertencem ao grupo 2A da tabela periódica, o que sugere n1ais amda que eles reajam do mesmo modo: 

BaC03(s) UaO(s) + C01(g) 

PRATIQUE 

Escreva as equações quin1icas balanceadas para as seguintes reações: (a) sulfeto de mercúrio(ll) sólido decompõe-se 
e:in seus elementos constitumtes quando aquecido. (b) A superfície do aJummio metálico sofre uma reação de combi
nação com o oxigênio do ar. 
Respostas: (a) HgS(s) Hg(/) + S(s); Cb) 4AJ(s) + 301(s) 2Al103(s~ 

Combustão ao ar 
As reações de combus tão são reações rápidas que produzem uma chama. A mruoria das reações de combustão 

que observamos envolve 0 2 do ar como reagente. AEquação3.5 e o exercício "Pratique 3.1 (b)" ilustram uma classe 
geral de reações envolvendo queima ou combustão de compostos hidrocarbonetos (compostos que contêm apenas 
carbono e hidrogênio, como CH~ e C2H4). CG> (Seção 2.9) 

Quando hidrocarbonetos sofren1 combustão ao ar, eles reagem com 0 2 para formar C02 e H20. 1 O nún1ero de 
moléculas de 0 2 necessárias na reação e o número de moléculas de C02 e fiiO formadas dependem da composição 
do hidrocarboneto, o qual atua como o combustível da reação. Por exen1plo, a combustão de propano (C3H8), um 
gás usado para cozinhar e aquecer residências, é descrito pela seguinte equação: 

3C0
2
(g)+4H

2
0(g) (3.9) 

O estado físico da água, H 20(g) ou HzO(/), depende das condições da reação. Vapor de água, H 20(g), é formado 
a altas temperaturas em um recipiente aberto. A chama azul produzida quando o propano se queima é mostrada 
na Figura 3.7. 

1 Quando existe uma quantidade insuficiente de 0 2 presente, monóxjdo de carbono (CO) será formado com C02• Se a quantidade 
de 0 2 é extreman1ente restrita, partícuJas finas de carbono, chamadas de fuligem, serão produzidas. A combustão co111p/ela produz 
C02• A menos que se especifique o contrário, trataremos co111bustão com o significado de co111b11slão co111plela. 
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Figura 3.7 O propano, C3Ha
queima-se ao ar, produzindo uma 
chama azul. O líquido propano 
vaporiza-se e mistura-se com o ar 
quando escapa pelo bico. 

3.3 Massa molecular 

A combustão de derivados de lúdrocarbonetos contendo oxigênio, como 
CH30H, também produz C02 e H20. A regra simples de que hi.drocarbonetos 
e seus derivados ru1álogos que contêm oxigênio formam C02 e H 20 quando se 
queimam resume o comportamento de aproximadamente 3 milhões de 
compostos. Muitas substâncias que nossos corpos usam como fonte de ener
gia, a glicose (C6H120 b), por exemplo, reagem com o 0 2 de maneira análoga 
em nossos organismos formando C02 e H20. Porém, em nosso organismo as 
reações ocorrem em uma série de etapas à temperatura do corpo. Essas reações 
são descritas como reações de oxidação, e não como reações de combustão. 

COMO FAZER 3.4 

Escreva a equação balanceada para a reação que ocorre quando o metanol, 
CH10H(/), é queimado ao a r. 

Solução Quando qualquer composto contendo C, H e O sofre combustão, ele 
reage con1 o 0 2(g) do ar para produzir COi(g) e l\O(g). Portanto, a equação não 
balanceada é 

Uma vez que CH30H tem apenas um átomo de C, podemos con1eçar o balanceamen
to usando o coeficiente 1 para o C02• Já que o 0-~0H tem quatro átomos de H, coloca
mos um coeficiente 2 diante de J-40 para balancear os átomos de H: 

CH30H( 1) + 0 2(g) C02(g) + 2H20(g) 

Isso nos dá quatro átomos de O junto dos produtos e três junto dos reagentes (um 
em CH30H e dois em 0 2). Podemos colocar o coeficiente fracionário ~ em frente do 
0 2 para dar quatro átomos de O junto dos reagentes (existem 1 x2=3 átomos de O 
em. ~ OJ: 

Apesar de a equação estar agora balanceada, esta não é sua forma mais comwn por
que contém um coeficiente fracionário. Se multiplicarmos cada lado da equação por 2, 
eliminaremos a fração e chegaremos à seguinte equação balanceada: 

2CH30H(/) +302(g) 2C02(g)+ 4H10(g) 

PRATIQUE 

Escreva a equação baJanceada para a reação que ocorre quando o etanol, 
Ci H50H(I), é quei,mado ao a r. 

Resposta: Ci1°1s0H(I)+ 302(g) 2C02(g) + 3H20(g) 

Tanto as fórmulas quanto as equações químicas têm significado q 11n n ti tn tivo; os índices inferiores nas fóm1 ulas 
e os coeficientes nas equações representam quantidades precisas. A fórmula H20 indica que a molécula dessa 
substância contém exatamente dois á tomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Analogamente, a equação qtú
mica balanceada para a combustão do propano - C3H8(g) + 502(g) 3C02(g) + 4H20(g), mostrada na Equa
ção 3.9 - indica que a combustão de uma molécula de C;iH8 necessita de cinco moléculas de 0 2 e produz 
exatamente três moléculas de C02 e quatro de H20. Mas como relacionamos os números de átomos e moléculas 
com as quantidades que medimos no laboratório? Apesar de não podermos contar átorTios ou moléculas direta
mente, podemos determinar indiretamente seus números se conhecemos as tTlassas. Assim, antes que possamos 
seguir os aspectos quantitativos de fórmulas e equações químicas, precisamos examinar as massas dos átomos e 
moléculas, o que faremos nesta seção e na próxima. 
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Peso molecular e massa molecular 
O p eso molecul ar, peso fórmula ou massa molecular de uma substância é a soma das massas atômicas de 

cada átom o em sua fórmula química. Neste livro adotaremos o termo massa molecular porque foi sugerido pela 
lupac e é o mais correto. O termo peso fórmula não é usado no Brasil. O peso molecular, apesar de ser muito usado, 
não é con·eto porque peso é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. O ácido sulfúrico (H2504), por 
exemplo, possui massa molecular igual a 98,1 11. 

MM do H2S04= 2{MA do H) +(MA do S) + 4(MA do O) 
= 2(1,0 11) + 32,1 /J + 4(16,0 11) 

= 98,1 li 

Arredondamos as massas moleculares para uma casa depois da virgula. As massas moleculares serão arredon
dadas dessa forma para a maioria dos problemas. 

Se a fórmula químjca é simplesmente o símbolo quimico de um elemento, como Na, a massa molecular é igual 
à massa atômica do elemento. A massa molecular da glicose (C6H120 6), por exemplo, é 

MM de C6H120 6 = 6(12,0 u) + 12(1,0 11) + 6(16,0 11) = 180,0 u 

Uma vez que substâncias iônicas existem como redes tridimensionais de íons (Figura 2.23), não é apropriado 
falar de moléculas de NaCL En1 vez disso, falamos em fórn1uln unitária, representada pela fórmula química da subs
tância. A fórmula unitária do NaCI compõe-sede um íonNa+ e um íon cr. Portanto, a massa 1noleculardo NaCI é a 
massa de uma fórmula urútária: 

MM do NaCl = 23,0 11 + 35,5 11 = 58,5 11 

COMO FAZER 3.5 

Calcule a massa 1nolecular de (a) sacarose, C12H 220 11 (açúcar refinado) e (b) nitrato de cálcio, Ca(NOJ 1• 

Solução (a) Somando as massas dos áto1nos na sacarose, vemos que a massa n1olecular é 342,0 11: 

12 átomos de e - 12(12,0 11) = 144,0 li 

22 átomos de H - 22{ 1,0 11) = 22,0 11 

11 áto1nos de O - 1(16,0 11) = 176,0 11 

342,0 li 

(b) Se uma fórmula química tem parênteses, o índi.ce inferior fora do parênteses é multiplicado por todos os átomos 
dentro dele. Assim, para Ca(N03)v temos 

1 átomo de Ca - 1(40,1 11) - 40,l 11 

2 átomos de N - 2(14,0 11) - 28,0 u 

6 átomos de O - 6(16,0 11) - 96.0 11 

164,111 

PRATIQUE 

Calcule a massa molecular de (a) Al(OHh e (b) CH30 H . 

Respostas: (a) 78,0 11; (b) 32,0 11. 

Composição percentual a partir das fórmulas 
Ocasionalmente teremos de calcular a co111posição perce11t11nl de um composto (isto é, a contribuição percentual 

em massa de cada elemento na substância). Por exemplo, no intuito de se verificar a ptrreza de um composto, pode
mos querer comparar a composição percentual calculada da substância com a encontrada experimentalmente. 
Calcular a composição percentual é um problema direto se conhecemos a fórmula química. O cálculo depende da 
m assa molecular da substância, da massa atômica de cada elemento no quaJ estamos interessados e do número de 
átomos de cada elemento na fór1nula química: 
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0 1 d 1 (nLÍmero de átomos desse elemento)(massa atômica do elemento) lOOº' 
10 o e emento= x 'º 

(massa n10Jecular do composto) 
[3.10) 

COMO FAZER 3.6 

Calcule a composição percentuaJ de C 12H220 11 . 

Solução Vamos examinar essa questão usando as etapas de resolução de problernas dadas no quadro "Estratégias 
em quimica: Resolvendo problemas". 

Análise: dada a fórmula química de um composto, C 1itf220 11, pede-se para calcular a composição percentual, ou seja, 
a porcentagem em massa de seus elen1entos constituintes (C, H e O). 

Planeja me nto: podemos usar a Equação 3.10, contando com uma tabela periódica para obter as massas atômicas de 
cada elemento constituinte. As massas atômicas são usadas inicialmente para calcuJar a massa molecular do compos
to. (A massa molecular do C 11H220 11, 342,0 11, foi calculada em "Como fazer 3.5".) Então temos de fazer três cálculos, 
um para cada elemento. 

Resolução: usando a Equação 3.10, tenlos 

o/oC = (U)(U,O li) X 100°/o= 42,1°/o 
342,0 li 

º/oH = (22)(l,O li) X 100°/o = 6,4% 
342,0 li 

o/oO = (l l){l 6,Q 11 ) X lOOo/o = 51,5°/o 
342,0 li 

Conferência: a soma das porcentagens dos elementos individuais deve ser igual a lOOo/o, o que é verdade nesse caso. 
Poderíamos usar mais algarismos significativos para nossas massas atômicas, resultando em mais algarismos signifi
cativos para a composição percentual, mas aderimos à diretriz sugerida para arredondar as massas atômicas para 
uola casa após a vírguJa. 

PRATIQUE 

CaJcule a porcentagem de nitrogênio, em massa, em Ca(N0~2• 

Resposta: 17,l %. 

Estratégias na química Solução de problemas 

A chave do sucesso na solução de problemas é a prática. 
À medida que você pratica, é possível melhorar suas habili
dades seguindo ~ses passos: 

Passo 1: Analise o proble111n. Leia o problema cuidadosa
mente para uma boa compreensão. O que ele diz? Desenhe 
uma figura ou um diagrama que o ajude a visualizá-lo. Ano
te os dados que são fornecidos. Identifique, também, a gian
deza que você precisa obter (a incógnita) e a anote. 

Passo 2: Desenvolva 11111 plano pnrn so/11cio11ar o problerna. 
Considere os possíveis caminhos entre a informação dada 
e a incógnita. Que princípios ou equações poden1 rela
cionar os dados fornecidos à incógnita? Lembre-se de 
que alguns dados podem não ser fornecidos explicita
mente no problema; você pode ter de conhecer certas gxan
dezas (como o nú.mero de A vogadro, o qual veremos em 

breve) ou procurá-las em tabelas (como as massas atômi
cas). Lembre-se, também, de que seu plano pode envolver 
un1 único passo ou uma série deles com respostas interme
diárias. 

Passo 3: Solucione o µroblenra. Utilize a informação dada e as 
equações apropáadas ou relações para ajudar a encontrar a 
incógnita. Análise dimensional (Seção 1.6) é uma ferramenta 
útil para a solução de grande número de problem.as. Preste 
atenção aos algarismos significativos, sinais e unidades. 

Passo 4: Veriftq11e a sol11ção. Leia o problema novamente 
para certificar-se de que todas as soluções pedidas foram en
contradas. Sua resposta faz sentido? lsto é, a resposta está 
extremamente longa ou reduzida, ou es tá em um limite ra
zoável? Finalmente, as unidades e os algarismos significati
vos estão corretos? 
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3.4 O mol 

Mesmo as menores amostras com que trabalhamos no laboratório contêm enormes números de átomos, íons 
ou 1nolécuJas. Por exemplo, unia colher de chá de água (aproximadamente 5 mL) contém 2 x 102.1 moléculas de 
água, um número tão grande que praticamente dificulta a compreensão. Por isso, os quimicos inventaram uma 
unidade de contagem especial para descrever nú.meros grandes de átomos e nioléculas. 

No dia-a-dia usamos unjdades de contagem como dúzia (12 objetos) e grosa (144 objetos) para 1 idar com quan
tidades modestrunente grandes. Em química a unidade para lidar com o número de átomos, íons ou moléculas em 
uma amostra de tamanho normal é o mol.2 Um mol é a quantidade de matéria que contém tantos objetos (átomos, 
moléculas ou o que considerarmos) quantos 11úmeros de áton1os em exatamente 12 g de 12C isotopicamente puro. 
A partir de experimentos, os cientistas determinaram que esse número é 6,0221421 x 1()23 e o chamaram de número 
de Avogadro, em homenagem ao cientista italiano Amedeo A.vogadro (1776-1856). Para muitos propósitos usare
mos 6,02 x 1023 ou 6,022 x 1023 para o número de Avogadro no decorrer deste livro. 

Um molde átomos, um molde moléculas ou um molde qualquer coisa contém o número de Avogadro desses 
objetos: 

1 0101 de átomos de 12C = 6,02 x 102.' átomos de 12C 

1 molde moléculas de H20 = 6,02 x 1023 moléculas de H20 

1 mol de íons N03- = 6,02 x 1023 íons de N03-

0 nú.mero de Avogadro é tão grande que se torna clifícil concebê-lo. Espalhar 6,02 x 1023 de bolas de gude por 
toda a superfície da Terra produziria uma camada aproximadamente iguaJ a 5 km de espessura. Se o número de 
Avogadro de moedas norte-americanas de um centavo fosse colocado lado a lado em uma linha reta, circularia a 
Terra 300 trilhões (6 x 1014

) de vezes. 

COMO FAZER 3.7 

Sem usar uma calculadora, coloque as seguintes amostras em o rdem crescente de números de átomos de carbono: 
12 g 12C, 1 molde C21:!2, 9x1023 moléculas de C02. 

Solução 

Análise: foram dadas as quantidades de diferentes substâncias expressas em gramas, mols e número de moléculas. 
Pede-se que essas amostras sejam colocadas em ordem crescente de números de átomos de C. 

Planejamento: para determinar o número de á tomos de Cem cada amostra, devemos converter g de 12C, mols de 
~H2 e moléculas de C02 para nún1eros de átomos de C, usando a definição de um mole o número de Avogadro. 

Resolução: um m.ol é definido como a quantidade de matéria que contén1 tantos objetos quantos números de áto1nos 
em exatamente 12 gde 12C. Assim, 12 gde 12C contêm l molde átomos de C (isto é, 6,02 x1023 átomos de C). Em l 1nol 
de CiH2 existem 6,02 x1013 moléculas de C2H2• Como existem dois átomos de Cem cada molécula de C2H2, e la con
tém 12 xl023 átomos deC. Uma vez ~uecada molécula deC02 contém um átomo deC, a amostra deC02 contém 9 x 
1013 átomos de C. A orden1é12 g de 1 C (6 x1023 átomos de C) <9 x1023 moléculas deC02 (9 x1023 átomos deC) < 1 mo1 
de Cz82 (12 x 1023 átomos de C). 

PRATIQUE 

Sen1 usar a calculadora, coloque as seguintes amostras en1 ordem crescente de nún1ero de átomos de O: l 11101 de H20, 
1 mo! de C02, 3 x 1023 moléculas de 0 3• 

Resposta: 1 molde HiO < 3x1a23 moléculas de 0 3 < 1 molde C02• 

2 O termo 1110/ ven1 da palavra latina 1110/es, significa 'uma n1assa'. O tern10 1110/éc11/11 é a forma diminutiva dessa palavra e significa 
'uma pequena massa'. 
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COMO FAZER 3.8 
Calcule o nlímero de átomos de H em 0,350 mo! de C6H 120 6• 

Solução 

Análise: foram dadas tanto a quantidade da substância (0,350 mo!) quanto sua fórmula química (C6H 120 6). A incógni
ta é o número de átomos de H nessa amostra. 

Planejamento: o número de Avogadro fornece o fator de conversão entre a quantidade de matér.ia ou número de 
mols de CJ1120 6 e o número de moléculas de C6H 120 6• Sabendo·se o número de moléculas de C6H 120 6' é possível usar 
a fórmu la química, que nos diz que cada molécula de C6tI120 6 contém 12 á tomos de H. Portanto, convertemos mols de 
C6H 120 6 em moléculas de C6H 120 6 para determ.inarmos o número de átomos de H a partir do número de moléculas de 
C6H 120 6: 

Resolução: 

á d H - (O 350 l-d C Õ. )(6,02 xl0
23 

mclécatáS) (12 átomos de ti) tomos e - , me -e 6M 1• 6 -
• 1 mol de Cif.1120 6 1 melédilã 

= 2,53 x 1024 átomos de H 

Conferência: o valor dessa resposta é razoável; é um número aproximadamente tão grande quanto o de Avogadro. 
Podcn1os, ainda, fazer os seguin tes cálculos por aprolcin1ação: multiplicando 0,J5 x 6 x 1023 resulta aproximadamente 
2,4 x ioiJ moléculas. Multiplicando esse resultado por 12, temos 24 x 1023 = 2,4 x la2~ átomos de H, o que estaria de 
acordo com os cá leu los 1na is de ta 1 hados feitos ante1iormen te. Tendo sido requisita do o nú mero de átomos de H, a uni
dade da resposta está corre ta. Os dados fornecidos têm três algarismos significativos, de forma que nossa resposta 
também os tem. 

PRATIQUE 
Quantos á tomos de oxigênio existem em: (a) 0,25 rnol de Ca(NO;J2 e (b) 1,50 mo! de carbonato de sódio? 
Respostas: (a) 9,0x1013; (b) 2,71 x 1a2A. 

Massa molar 

Uma dúzia é o mesmo número {12) se temos uma dúzia de ovos ou uma dúzia de elefantes. É óbvio que uma 
dúzia de ovos não tem a mesma massa que uma dúzia de elefantes. Da mesma forma, um mol é sempre o 111es1110 
11ú111ero (6,02x1023

), mas um molde diferentes substâncias terá diferentes 111assns. Compare, por exemplo, 1 mo! de 12C 
e 1 molde 24Mg. Um único á tomo de 12C tem massa de 12 u, enquanto um único á tomo de 24Mg tem massa duas ve
zes maior, 24 u (para dois algarismos significativos). Como um mol apresenta sempre o mesmo nú1nero de partí
culas, um molde 24Mg deve ter uma massa duas vezes maior que um molde 12C. Já que um molde 12C pesa 12 g 
(pela definição), u1n molde 24Mg deve pesar 24 g. Portanto, a massa de um único átomo de um elemento (em 11) é 
numericamente igual à massa (em gramas) de 1 mo! daquele elemento. Essa declaração é verdadeira independen
temente do e lemento: 

1 á tomo de 12C tem massa de 12 u => 1 mol de 12C tem massa de 12 g 

1 átomo de Cl tem massa de 35,5 11 => 1 molde Cl tem massa de 35,5 g 

1 átomo de Au tem n1assa de 19711 => 1 mo1 de Au tem massa de 197 g 

Observe que quando b·a tamos com um isótopo em particular de um elemento, usamos a massa daquele isóto
po; caso contrário, usan:1os a massa atômica (a massa atômica média) do e lemento. 

Para outros tipos de substâncias, existe a mesma relação nlunérica entre a massa molecular (em 11) e a massa 
(em gramas) de 1 mo] de substância: 

1 n1olécuJa de HzO tem massa de 18,0 u => 1 n1ol de H20 tem massa de 18,0 g 

1 íon N03- tem massa de 62,0 u => J molde N03- tem massa de 62,0 g 

1 unidade de NaCl tem massa de 58,5 11 => 1 mol de NaCl tem massa de 58,5 g 

A Figura 3.8 ilustra a relação entre a massa de uma única molécula de H 20 e a de um moJ de H 20. 
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Molécula única 

Amostra de 
escala laboratorial 

...--Nú1nero de ~, 
Avogadro 

de moléculas 
(6,02 X 1023) 

1 molécula de H20 
(18,0 11) 

1 mol H20 
(18,0 g) 

A massa em gramas de 1 mol de certa substância (isto é, a massa em gra
mas por mol) é chamada de massa molar. A 111assa 1110/ar (e111 g/n10/) de u111n subs
tância é se1npre 1111J11ericn111e11te igual a s11a n1assa 1110/ecular (e1n 11). O NaCl, por 
exemplo, tem massa molar de 58,5 g/mol. Mais exemplos de relações molares 
são mostrados na Tabela 3.2. A Figura 3.9 apresenta quantidades de 1 molde 
várias substâncias. 

Os registros na Tabela 3.2 para N e N2 apontam para a importância de se 
dizer a forma química de uma substância de maneira clara quando usamos o 
conceito de mol. Suponha que você leia que 1 mol de nitrogênio é produzido 
em uma reação em particular. Você pode interpretar essa frase como 1 molde 
átomos de n.itrogênio (14,0 g). Entretanto, a n1enos que se diga o contrário, pro
vavelmente o que se quer fa lar é de 1 molde moléculas de nitrogênio, N2 (28,0 
g), porque N2 é forma química normal do elemento. Para evitar ambigiiidades, 
é importante dizer explicitamente a forma quún.ica qt1e está sendo discutida. 
Usar a fórmula química N 2 evita esses problemas. 

TABELA 3.2 Relações molares 

Figura 3.8 Relação entre uma 
única molécula e sua massa e um 
mol e sua massa, utilizando H20 
como exemplo. 

Figura 3.9 Um mol de um sólido, 
um mol de um líquido, um mol de 
um gás. Um mol de NaCI, o sólido, 
tem massa de 58,45 g. Um mol de 
H20, o líquido, tem massa de 18,0 g 
e ocupa um volume de 18,0 ml. 
Um mol de 0 2, o gás, tem massa 
de 32,0 g e ocupa um balão de 
diâmetro igual a 35 cm. 

Nome Fórmula Massa Massa molar Número e tipo de partículas em um mol 
molecular (u) (g/mol) 

Nitrogênjo a tômico N 14,0 14,0 6,022x1023 átomos de N 

Nitrogênio molecular Nz 28,0 28,0 { 6,022x1023 moléculas de N2 

2(6,022 x1023
) átomos de N 

Prata Ag 107,9 107,9 6,022 x1023 átomos de Ag 

Íons prata Ag· 107,9. 107,9 6,022 x 1 a13 íons Ag~ 

Ooreto de bário BaC~ 208,2 208,2 6,022 x 1023 unidades de BaC~ 
6,022 x 1023 íons Ba2

• 

2(6,022X1023
) ÍOOS (I" 

• Elétron tem n1ass.1 insignificante; lons e áton1os têm essencialn1ente a mcsn1a massa. 
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COMO FAZER 3.9 

Qual é a massa enl gramas de 1,000 mol de glicose, C~H1206? 

Solução 

Análise: foi dada a fórmula quSmica da glicose e pede-se calcular sua massa molar. 
Planejamento: encontra-se a nlassa molar de uma substância somando-se as massas atômicas de seus átomos consti
tuintes. 

Resolução: 
6 átomos de e= 6(12,0) = 72,0 li 

U átomos de H = 12(1,0) = 12,0 11 

6 átomos de O = 6(16,0) = 96.0 11 

180,0 u 

Uma vez que a glicose tem uma massa molecular de 180,0 11, 1 mo! dessa substância tem massa de 180,0 g. Em outras 
palavras, C6H 120 6 tem massa molar de 180,0 g/mol. 
Conferência: o vaJor dessa resposta parece razoável, e g/mol é a unidade apropriada para a massa molar. 

Comentário: a glicose é algumas vezes chamada de dextrose. Também conhecida como o açúcar do sangue, ela é en
contrada em grande abundância na natureza, como, por exemplo, no mel e nas frutas. Outros tipos de açúcares usa
dos como alimentos devem ser convertidos em glicose no estômago ou fígado antes que possam ser utilizados como 
fontes de energia. Como a gHcose não necessita ser convertida, ela é geralmente administrada de maneira intravenosa 
em pacientes que precisam de nutrição imediata. 

PRATIQUE 

Calcule a massa molar de Ca(N03)2• 

Resposta: 164,1 g/mol 

Conversões entre massas, mols e número de partículas 
Conversões de massa para mols e vice-versa são comumente encontradas nos cálcttlos usando o conceito 

de mol. Esses cálculos são facilmente realizados pela análise dimensional, como mostrado no Como fazer 3.10 
e 3.11". 

O conceito de mol fornece a ponte entre massa e n(rmero de partículas. Para ilustrar como podemos converter 
massas e números de partículas, vamos calcular o número de átomos de cobre em uma moeda de cobre de um cen
tavo norte-americano. Essa moeda pesa aproximadamente 3 g e consideremos que ela seja 100º/o de cobre: 

A't d C (3 d C )(lmoldeCu)(6,02x l0
23

átomosdeCu} 3 1022 ' t d C omos e u = g e u = x a omos e u 
63,5 g de Cu 1 mol de Cu 

COMO FAZER 3 .1 O 

Calcttle a quantidade de n1atéria de glicose (C6H 120J em 5,380 g de C6Hu0 6• 

Solução 
Análise: fo.i dado o número de gramas de C6H120 6 e pede-se calcular a quantidade de matéria. 

Planejamento: a massa molar de uma substância fornece o fator de conversão entre gramas e mols. A massa n1olar de 
C6H 12Ü 6 é 180,0 g/mol ("Como fazer 3.9"). 

Resolução: usando 1 molde C6H 120 6 = 180,0 g de C6H120 6 para escrever o fator de conversão apropriado, temos 

Mols de C
6
H 120 6 = (5,,.180 g_de.C

6
fT120-J ( 1 molde c.HL20 • ) = 0,02989 nlol de C6H120 6 

180,0 _g_de..~6 

Conferência: como 5,380 g é menor que a massa molar, é razoável que nossa resposta seja menor que l mol. A unida
de de nossa resposta (mol) está apropriada. Os dados originaís tinhanl quatro algarismos significativos, portanto nos
sa resposta também os tem. 

PRATIQUE 

Qual a quantidade de n1atéria de bicarbonato de sódio (NaHC03) existente en1 508 g de NaHC03? 

Resposta: 6,05 mol de NaHC03. 
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COMO FAZER 3.11 
Calcule a massa, em gramas, de 0,433 mo! de nitrato de cáldo. 

Solução 

Análise: foi dada a quantidade de matéria de nitrato de cálcio e pede-se calcular a n1assa da amostra em gramas. 
Planejamento: para se converter mo1s em gramas, precisamos da massa molar, que pode ser calculada usando a fór
mula química e as n1assas atômicas. 
Resolução: uma vez que o fon cálcio é Ca2

- e o íon nitrato é N03- , o nitrato de cálcio é Ca(NO:J2• Somando as massas 
atômicas dos elementos no con1posto do resultado é uma massa molecular de 164,1 u. Usando 1 .molde Ca(NO:J2 = 
164,1 g de Ca(N03)2 para escrever o fator de conversão apropriado, temos: 

Gramas de Ca(N01), = (0,433 tnol ele Ca(N0l)2) (
164•1 g de Ca(NO, )z) = 71,1 g de Ca(N03)1 · - l .mal-dc·Ca(l\J03)2 

Conferência: a quantidade de matéria é menor que 1; logo, o número de gramas deve ser meno que a massa molar, 
164,1 g. Usando os números arredondados para estimativa, temos que 0,5 x 150 = 75 g. Portanto, o valor de nossa res
posta é razoável. Tanto a unidade (g) quanto o número de algarismos signíficativos (3) estão corretos. 

PRATIQUE 
Qual é a massa, em gramas, de (a) 6,33 molde NaHC03 e (b) 3,0 x 10-5 mo! de ácido sulfúrico? 
Respostas: (a) 532 g; (b) 2,9x10..a g. 

Observe como a análise din1ensional (Seção 1.6) fornece uma .rota direta de gramas para número de átomos. 
A massa molar e o número de Avogad.ro são usados co1110 fatores de conversão de gramas mols áto
mos. Note também que nossa .resposta é um número muito grande. Sempre que você calcular o número de átomos, 
moléculas ou íons em uma amostra norn1al de matéria, você pode esperar que a resposta seja muito grande. Con
tra.riamente, a quantidade de matéria em uma amostra normalmente será n1uito menor, muitas vezes menor que 1. 
O procedimento geral para converter massa e número de unidades da fórmula (átomos, moléculas, íons ou o que 
quer que esteja .representado na fórmula quúnica) de uma substância está resumido na Figura 3.10. 

r Gramas 
Use 

massa 
molar 

Mols 
Use 

número de !"""""'.~ 
Avogadro 

Fórmulas 
unitárlas 

Figura 3.1 O Esboço do procedimento usado para converter a massa de uma substância 
em gramas e o número de fórmulas uni tárias da substância. A quantidade de matéria da 
substância é central para o cálculo; assim, o conceito de mol pode ser tido como uma 
ponte entre a massa de uma substância e o número de fórmulas unitárias. 

COMO FAZER 3.12 

Quantas moléculas de gli.cose existem em 5,23 g de C6H 120 6? 

Solução 

Análise: foram dados o número de gramas de glicose e sua fórmula química e pede-se calcular o número de moléculas 
de glicose. 

Planejamento: a estratégia para determinar o número de moléculas em certa quantidade de uma substância está re
sumida na Figura 3.10. Devemos converter 5,23 g de C6H120 6 para mols de C1rH120 61 que então pode ser convertido 
para moléculas de C6H 120 6• A p.rimeira conversão usa a n1assa molar de C6H 120 6: 1 mol de C6H 120 6 = 180,0 g de 
C6H 120 6. A segirnda conversão usa o número de Avogadro. 

Resolução: 
Moléculas de C6H 120 6 

= (5,23 g..de-C--;;HiiOJ( 1 rn.oLde-G;fl120;) (6,023xl0
23

moléculas de_C6H120 6J 
180,0 g:..de.C-#fü~ l 11101..de Gj;f-tuô6 

= 1,75 x 1022 moléculas de C6H 120 6 
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Conferência: o valor da resposta é razoável. Como a massa com que começamos é menor que un1 .mol, deve haver me
nos de 6,02 x1013 moléculas. Podemos fazer uma estimativa aproximada da resposta: 5/200=2,5x10-1 mol; 2,5 x io-2 

x 6x1013 =15 x1021=1,5 xla22 moléculas. A unidade (molécula) e os algarismos significativos (3) estão apropriados. 

Comentário: se fosse pedido também o número de átomos de um eJemento em particular, seria necessário um fator 
adicional para converter o número de moléculas em número de átomos. Por exemplo, existem seis átomos de O em 
un1a n1olécula de C6H,20 6• Assin1, o nún1ero de áton1os de O na amostra é 

PRATIQUE 

Á 22 ( 6 átomos de O ) tomos de O= (1,75 xlO moléc~e €6i11.ô 6 -;;;:.J:;~h:;:i;:f:;:;;;=r;j= 
• 1 meléctt±a de C;H12o;; 

= 1.0.'i x1023 ;'itomo!'õ dP () 

(a) Quantas moléc:ulas de ácido nítrico existem em 4,20 g de H.N03? (b) Quantos átomos de O existem néssa amostra? 

Respostas: (a) 4,01 x 1022 moléculas; (b) 1,20x1023 áton1os de O. 

3.5 Fórmulas mínimas a partir de análises 

A fórmula mínima de uma substância diz o número relativo de átomos de cada elemento que ela contém. 
Assim, a fórmula H20 indica que a água contém dois átomos de H para cada átomo de O. Essa razão também se 
aplica em nivel molar; logo, 1 molde H20 contém 2 mols d.e átomos de H e 1 molde átomos de O. Reciprocamente, 
a razão da quantidade de matéria de cada elemento em um composto dá os índices inferiores da fórmula mínima 
do composto. Portanto, o conceito de mol fornece uma maneira de calcuJar as fórmulas mínimas de substâncias 
químicas, como mostrado nos exemplos a seguir. 

O mercúrio forma um composto com cloro que tem 73,9°/o de mercúrio e 26,l o/o de cloro em massa. Isso significa 
que se tivermos uma amostra com 100 g de sólido, ela conteria 73,9 g de mercúrio (Hg) e 26,l g de cloro (O). (Quais
quer quantidades de amostras podem ser usadas nesse tipo de problema, mas geralmente usaremos 100,0 g para 
simplificar os cálculos de massa a partir da porcentagem.) O uso das massas atômicas dos elementos dá a massa 
molar; calculamos a quantidade de matéria de cada elemento na amostra: 

(73 9 " rttU-hf{ 1 
nlol de Hg ) = O 368 010! de H 

I ~• 'O 200,6 g_de-fig I g 

(26 1 ~_,,,1 .. ~-r1Í 1 mo! de CI) = O 735 mol de Cl 
I 't)"'"' '-- \ 35,5.g-àe-a f 

Divide-se, assiln, a maior quantidade de matéria (0,735 n1ol) pela menor (0,368 mol) para obter-se un1a razão 
molar de 1,99 : 1: 

mols de CI 0,735 0101 de Cl 1,99 molde CI - -
mols de Hg 0,368 mol de Hg 1 mo] de Hg 

Devido a erros exper.imentais, os resultados podem não levar a números inteiros exatos para a razão de mols. 
O núo1ero 1,99 é n1uito próximo de 2; podemos, então, concluir com segurança que a fórmula mínima para o com
posto é HgC12• Essa é a fórmula mais simples, ou mínima porque seus índices inferiores são os menores números 
inteiros que representam a rnzào dos átomos presentes no con1posto. _, (Seção 2.6) O procedimento geral para de
terminar fórmulas mínimas é ressaltado na Figura 3.11. 
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Dados: 
Porcentagem 

em massa 
dos elementos 

Supor ·100 g 
de amostra 

Gramas de 
cada elemento 

Use 
n1assas 

atômicas 

Encontrar: 

l 
FórmuJa 
mínima 

Calcular 
razão molar 

Mols de 
cada elemento 

Figura 3.11 Esboço do 
procedimento utilízado para se 
calcular a fórmula mínima de uma 
subs~ncia a partir de sua composição 
percentual. O procedimento é 
também resumido como 
"porcentagem para massa, massa 
para mol, dividir pelo menor, 
multiplicar até obter um número 
inteiro". 

ATIVIDADE 
Determinação de fórmula 
molecular: c.H,O 

O ácido ascórbico (vitamina C) contém 40,92°/o de C, 4,58°/o de H e 54,SOo/o de O em massa. Qual é a fórmula mínima do 
ácido ascórbico? 

Solução 

Análise: foram dadas as 1nassas percentuais dos elementos no ácido ascórbico e pede-se sua fórm.ula mínima. 
Planejamento: a estratégia para determinar a fórmula mínima de uma substância a pnrtir de sua composição elen1en
t:<r envolve as quatro etapas dadas na Figura 3.11. 

Resolução: em prin1eiro lugar, vamos assumir, para sin1plificar, que temos exatamente 100 g de material (apesar de 
qualquer número poder ser usado). Em 100 g de ácido ascórbico, teremos 

40,92 g de C, 4,58 g de H e 54,50 g de O. 

Em segundo lugar, calculamos a quantidade de matéria de cada elemento na amostra: 

Mols de C = (40,92~) ( l mo~) = 3,407 inol de C 
12,01 ) 

Mols de H = (4,58 g-dDÍ) ( 1 mol de::r) = 4,54 molde H 
1,008 g..d 

( 
lmoldeO J Mols de O = (54,50 ~ 

16100 
g:cti'6 = 3,406 mol de O 

Em terceiro lugar, determinamos a relação mais simples de números para as quantidades de matéria dividindo-se 
cada uma delas pelo n1enor número, 3,406: 

e : 3,407 = i ooo 
3,406 ' 

H: 4,5
4 = 133 

3,406 I 

e : 3,406 = i ooo 
3,406 • 

A razão para H está muito n1enor que 1 para atribuir a diferença ao erro experinlental; na realidade, é muito próxima de 1 t, 
sugerindo que, se multiplicarmos 11 relação por 3, poderemos obter números inteiros: 

C: H : O = 3(1 : 1,33 : 1) = 3 : 4: 3 

A relação molar nos dá os índices inferiores para a fórmula mínim11. Assim, a fórmula mínima é 

C3H403 
Conferência: é tranqtiilizador o fato de que os índices inferiores são números inteiros relativamente pequenos. Caso 
contrário, temos pouco para julgar se essa resposta é razoável. 

PRATIQUE 

Em urna an1ostra deS,325 gde benzoato de metila, um composto utilizado na fabricação de perfumes, encontraram-se 
3,758 g de carbono, 0,316 g de hidrogênio e 1,251 g de oxigênio. Qual é a fórmula mínima dessa substância? 

Resposta: C4H40 
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Fórmula molecular a partir de fórmula mínima 
A fórmula obtida a partir das composições percentuais é sempre a fórmula mínima. Podemos obter a fórmula 

molecular a partir da fórmula mínima se conhecermos a massa molecular do composto. Os índices inferiores da fór-
1nula 111olecular de 11111n subslfincia são se111pre 11ú111eros 1núltiplos inteiros dos índices inferiores da sua fór11utla 111íni-
111a. cmo (Seção 2.6) O múltiplo é encontrado comparando o peso da fórmula mínima com a massa moleCt1Jar. Em 
"Como fazer 3.13", por exemplo, a fórmula mínima encontrada para o ácido ascórbico é c ; H40 :v resultando em 
uma massa n1olecular de 3(12,0 11) + 4(1,0 11) + 3(16,0 11) = 88,0 u. A massa molecular determinada experimentalmente 
é 176 11. Assim, a molécula tem uma massa duas vezes maior (176/88,0 = 2,00) e deve, portanto, apresentar duas ve
zes mais átomos de cada tipo do que são dados em sua fórmula mínima. Conseqüentemente, os .índices inferiores 
na fórmula mínima devem ser multiplicados por 2 para se obter a fórmula molecular: C6fis06. 

COMO FAZER 3.14 

O mesitileno, hidrocarboneto encontrado em pequenas quantidades no petróleo, tem uma fórmuJa mínima C3H~. A 
massa molecuJar, determinada experimentaJmente, para essa substância é 12111. Qual é a fórmula molecuJar do mesi
tileno? 

Solução 

Análise: foram dadas a fórmula mínima e a massa molecuJar do mesi tileno, e pede-se determinar sua fórmula mo
lecular. 

Planejamento: os índices inferiores em uma fórmula molecuJar são números múltiplos inteiros dos indices inferiores 
em sua fórmuJa mínima. Para encontrar o múltiplo apropriado, devemos comparar a massa molecular com a massa 
molecular da fórmula minima. 

Resolução: primeiro calcuJamos a massa molecula.r da fóanuJa mínima, C3H~: 
3(12,0 11) + 4(1,0 u) = 40,0 11 

Em seguida, dividimos a massa molecular pelo peso da fórmula mínima para obter o fator usado para multiplicar os 
índices inferiores em C3H~: 

massa molecular = 121 = 3 02 
massa molecuJar máxima 40,0 ' 

Apenas números inteiros têm sentido físico, porque temos de lidar com átomos intei.ros. O número 3,02 nesse caso re
sulta de um pequeno erro experimentaJ na massa molecular. Portanto, muJtiplicamos cada índice inferior na fórmuJa 
mínima por 3 para dar a fórmuJa molecular: CJ112• 

Conferência: podemos ter confiança no resuJtado porque dividindo a massa molecuJar pelo peso da fórmula mínima 
tem-se quase wn número inteiro. 

PRATIQUE 

O etilenoglicol, substância usada em anticongelantes automotivos, é composto de 38,7°/o de C, 9,7o/o de H e 5l,6o/o de O 
em massa. Sua massa molar é 62,1 g/ mol. (a) Qual é a fórmula mínima do etilenoglicol? (b) Qual é sua fórmula mole
cular? 

Respostas: (a) CH30; (b) ~H602• 

Figura 3.12 Instrumento para 
determinar porcentagens de 
carbono e hidrogênio em um 
composto. O óxido de cobre ajuda 
a oxidar traços de carbono e 
monóxido de carbono a dióxido 
de carbono e oxidar hidrogênio a 

Amostra 

Forno 
Cu O Absorvedor 

deH20 
Absorvedor 

deC02 

-

, 
agua. 

Análise por combustão 
A fórmula mínima de um composto é baseada em experimentos que fornecem a quantidade de matéria de 

cada elemento na amostra do composto. É por isso que alguns autores usam fórmula 'empírica', que significa fór
mula 'baseada na observação ou experimento'. Os quúnicos têm desenvolvido wn número de diferentes técnicas 

~ FILME 
~'j Redução de CuO 

experimentais para determinar as fórmulas mlnimas dos compostos. Uma dessas 
técnicas é a análise por combustão, a inais utilizada para compostos contendo 
principalmente carbono e hidrogênio como seus elementos constituintes. 
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Quando un1 composto contendo carbono e hidrogênio sofre combustão completa em um aparelho como o 
mostrado na Figttra 3.12, todo o carbono no composto é convertido em C02 e todo o hidrogênio, em H20. - (Se
ção 3.2) As quantidades de C02 e H20 produzidas são determinadas pela medida do aumento 11a massa de C02 e 
H20 absorvidos. A partir das massas de C02 e H20, podemos caletLlar a quantidade de matéria de C e H no com
posto original e, a segtúr, a fórmula mínima. Se um terceiro elemento está presente no composto, sua massa pode 
ser determinada subtraindo-se as massas de C e H da massa original do composto. Em "Como fazer 3.15", mos
tra-se como determinar a fórmula mínin1a de um con1posto contendo C, H e O. 

COMO FAZER 3.1 S 
• 

Alcool isopropílico, uma substância vendida como álcool de massagem, é composto de C, H e O. A combustão de 
0,255 g de álcool isopropflico produz 0,561 g de C02 e 0,306 g de H20. Determine a fórmula mínima do á lcool iso
propilico. 

Solução 

Anállse: foram dadas as quantidades de C02 e H 20 produzidas quando certa quantidade de álcool isopropilico sofre 
combustão. Devemos usar essa informação para determinar a fórmula mínima para o álcool isopropilico, uma tarefa 
que nos exige calcular a quantidade de matéria de C, H e O na amostra. 

Planejamento: podemos usar o conceito de mol para calcular o número de gramas de C presentes no C02 e o número 
de gramas de H presentes na ~O. Essas são as quantidades de C e H presen tes no álcool isopropílico antes da com
bustão. O número de gramas de O presentes no composto é igual à massa de álcool isopropílico menos a soma das 
massas de C e H. Uma vez que temos o número de gramas de C, H e O na amostra, podemos p rosseguir como no 
"Como fazer 3.13'' : calcular a quantidade de matéria de cada elemento e determinar a razão molar, que fornece o índi
ce inferior na fórmula mínima. 

Resolução: para calcular o número de gramas de C, pritneíro usamos a massa molar de C02, 1 molde C02 = 44,0 g de 
C021 para converter gramas de C02 para mols de C02• Uma vez que existe apenas um átomo de Cem cada molécula 
de C02, existe apenas 1 mol de átomos de C por mol de moléculas de C02• Essa observação nos permite converter 
molsdeC02 em m.olsdeC. Finalmente, usamos a massa molardeC, 1 mol deC = 12,0 gdeC, para converter molsde 
C para gramas de C. Combinando-se os três fatores de conversão, temos: 

Gramas de C = (0,561 g-dE:eCTi) ( 1 mohtêCOi ) ( l tuol de C" ) (12,0 g de C) = 0,153 g de e 
44,0-g-cte-CO"z 1 moi-d!fC0'2 1-ntol de e 

O cálculo do número de gramas de H a partir das gramas de H20 é igual, apesar de que devemos nos lembrar da exis
tência de 2 mols de átomos de H por 1 mol de moléculas de ~O: 

Gramas de H = (0,306g-de 1\õ} (
1 mo=)( 2 4 )(l,Ol g de ·~)= 0,0343 g de H 
18,0 1 tl:iohté F 1 rrtol de 1-l 

A massa total da amostra, 0,255 g, é a soma das massas de C, H e O. Logo, podemos calcular a massa de O como a 
seguir: 

Massa de O= n1assa da amostra - (massa de C +massa de H ) 

= 0,255 g- (0,153 g + 0,0343 g) = 0,068 g de O 
Calculamos depois as quan tidades de matéria de C, H e O na aniostra: 

,_....,. (1 mo] de e) Mols de e = (0,153 ,g..àe L) ~ ~ = 0,0128 1nol de e 
12,0 Cr"""' ~ 

Mols de H = (0,0343 g..cltfff) (1 mo~) = 0,0340 mo! de H 
1,01 e 

Mols de O= (0,068 ~) ( 1 m~) = 0,0043 mo! de O 
16,0 

Para encontrar a fórmula mínima, devemos comparar a quantidade relativa de matéria de cada elemento na amostra. 
A quantidade relativa de 01atéria de cada elemento é encontrada dividindo-se cada nún1ero pelo tnenor dos números, 
0,0043. A razão molar C: H: O obtida é 2,98: 7,91 : 1,00. Os dois primeiros números são muito próximos dos números 
inteiros 3 e 8, fornecendo uma fónnula mínima ClH80. 

PRATIQUE 

(a) O ácido capróico, responsável pelo cheiro podre de meias sujas, é composto de áton1os de C, H e O. A coo1bustão 
de uma amostra de 0,225 g produz 0,512 g de C02 e 0,209 g de H'20. Qual é a fórmula mínima do ácido capróico? (b) O 
ácido capróico tem un1a massa molar de 116 g/mol. Qual sua fórmula molecular? 

Resposta: (a) ~H60; (b) C6H 120 2• 
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3.6 Informações quantitativas a partir de equações balanceadas 

O conceito de mol permite-nos usar a informação quantita tiva disponível em uma equação balanceada em ní
vel macroscópico prático. Considere a seguinte equação balanceada: 

2rlz0(/) [3.11] 

Os coeficientes nos dizem que duas moléculas de H2 reagem com cada molécula de 0 2 para formar duas molé
culas de H 20. Segue q ue as quantidades relativas de matéria são idênticas aos números relativos de moléculas: 

2H2(g) 
2 moléculas 

23 
2(6,02 x 10 moléculas) 

2 mols 

+ 02(g) 
1 molécula 

2.1 
6,02 x 1 O moléculas 

1 mol 

2H 20(/) 
2 moléculas 

13 
2(6,02 x 10 n1oléculas) 

2 mols 

Os co~fície11tes e11111111a equação q11í111iC11 balanceada poder11 ser interpretados tn11to co1110 o nútnero relativo de 111oléc11lns 
(011 fónn11/a unitária) envolvidas e111 unia reação q11anto corno a quantidade relativa de 111ntéria. 

As quantidades 2 mols de H 2, 1 molde 0 2 e 2 mols de H 20 , dadas pelos coeficientes da Equação 3.11, são cha
madas de q11n11tidades esteq11io111etrica111ente equivalentes. A relação entre essas quantidades pode ser representada 
como: 

2 mols de H2 ~ 1 mo1 de 0 2 :!:: 2 mols de H20 

onde o sí1nbolo ~ significa 'cstequiometricamente equiva lente a'. Em outras palavras, a Equação 3.11 mostra 2 
mols de H 2 e 1 mol de 0 2 formando 2 mols de H 20 . Essas relações estequiométricas podem ser usadas para fazer a 
conversão entre quantidades de reagentes e produtos em uma reação química. Por exemplo, a quantidade de ma
téria de H20 produzida a partir de 1,57 molde 0 2 pode ser calculada como a seguir: 

. ( 2moldeH20 ) Mols de H20 = (l,57 mokle-é>í) = 3,14 mol de H 20 
1.mel-de""O 2 

(1) ATIVIDADE 
~'; Cálculo estequiométríco 

Como um exemplo adicional, considere a combustão do butano, o combus
tível de isqueiros descartáveis: 

(3.12) 

Vamos calcular a massa de C02 produzida quando 1,00 g de C4H 10 é queimado. Os coeficientes na Equação 3.12 
nos dizem como a quantidade de C4H10 consumida está relacionada com a quantidade de C02 produzida: 2 molde 

C4H 10 ~ 8 molde C02. Entretanto, no intuito de usar essa relação devemos usar a massa molar de C~H,0 para con
verter gramas de C4H w para mols de C4H 10• Uma vez q ue 1 molde C4H 10 = 58,0 g de C4H 10, tem os: 

( 
1 mo! de C 4 H,0 ) -2 

Mols de c.H10 = (1,00 ~) = 1,72 X 10 mol de C4H10 
58,0~t=lio 

Podemos usar o fator estequiométrico a partir da equação balanceada, 2 molde C4H10 ~ 8 molde C02, para cal
cular mols de C02: 

Mols de C02 = (l,72 x 10 2 mGkl-e C4Mj"0) 2 = 6,88 x 10 2 molde C02 
_ ( 8 1nol de CO ) _ 

2 mel-de C 4 H 10 

Finalmente, podemos calcular a massa de COy em gramas, usando a massa molar de C02 (1 molde C02 = 44,0 g 
deC02): 

Gramas de C02 = (6,88 x 10-2.J'.l;lek!e-€62 
2 = 3,03 g de C02 {

44,0 g de CO J 
l ..moJ..Ge-<=e 2 
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Assim, a seqüência de conversão é 

Gramas 
de reagentes 

Molsde 
reagentes 

Molsde 
produtos 

Gramas de 
produtos 

Esses passos pode1n ser combinados em uma única seqüência de fa tores: 

Gramas de C0
2 
= {l,OO ~o) ( 1 mel de C 4 H 1; J( 8 mel de Co2-J(44,0 g de CO:_J = 3103 g C0

2 
58,0 g..d~e;t=J;o 2 mel-de-e:;-J=Ç 1 mel de co2 

Analogan1ente, podemos calcu.Jar a quantidade de 0 2 co11sumida ou H 20 produzida nessa reação. Para calcu
lar a quantidade de 0 2 consumida, nos baseamos, outra vez, nos coeficientes da equação balanceada para nos dar o 

fator estequiométrico apropriado: 2 mo! de C4HLO ~ 13 mol 0 2: 

G d eº _ ( 00 ~ ...i~) ( 1 mol- de-e:;-rt; J( 13 mol d:e-0; )( 32,0 g de O 2 J- 9 d 0 ramas e 2 - 1, &-""' --.4. , 10 _ - 3,5 g e 2 58,0 g.de-e;FÇ
0 

2 ~J=Ç 1 mel de O 2 

A Figura 3.13 resume o procedimento geraJ usado para calcular as quantidades de substâncias consumidas ou 
produzidas em reações químicas. A reação química balanceada fornece as quantidades relativas de matéria dos rea
gentes e produtos envolvidos na reação. 

Dados: 

Gramas da 
substância A 

Utilize massa 
molar de A 

J 
Quantidade de 

matéria da 
substância A 

COMO FAZER 3.16 

Use coeficientes 
de A e B a 
partir da r= 
equação 

baJanceada 

Encontrar: 

Gramas da 
substância B 

Utilize massa 
molar de B 

Quantidade de 
matéria da 

substância B 

Figura 3 .13 Esboço do 
procedimento utilizado para se 
calcular o número de gramas de um 
reagente consumido ou de um 
produto formado em uma reação, 
começando pelo número de gramas 
de um dos outros reagentes ou 
produtos. 

Quantos gramas de água são produzidos na oxidação de 1,00 g de gUcose, C6Iiu0 6? 

Solução 

Análise: foram dados a massa de glicose e um reagente, e pede-se para detem1inar a massa de H20 produzida em de
terminada equação. 

Planejamento: a estratégia geral, como destacado na Figura 3.13, exige três etapas. Primeiro, a quantidade de C6H,20 6 
deve ser convertida de gramas para mols. Podemos, então, usar a equação balanceada, que relaciona a quantidade de 
matéria de C6H 120 6 con1 a qua11tidade de 1natéria de I-120: 1 1nol de C6H 120 6 :::>: 6 mols de H20. Finalmente, a quantida
de de matéria de H20 deve se convertida em gran1as. 

Resolução: em primeiro lugar, usamos a massa molar de C6'H120 6 para converter gramas de C6fl120 6 ein 1nols de 
C~H1206: 

M 1 d e l-1 o - (1 00 A ,.lo.C-W-TT\ ( l mol de c~l1º• ) os e 6' • 12 6 - , ~'-6' • 12'-'6' -
- 180,0.g-àe Cj;l"l120 11 

Em segundo lugar, usamos a equação balanceada para converter quantidade de matéria de C6H 120 6 em quantidade 
de matéria de tfiO: 
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Em terceiro lugar, usamos a massa n1olar de H20 para converter quantidade de matéria de HiO em gramas de H20: 

As etapas podem ser resunúdas en1 um diagrama como o da Figura 3.13: 

l ,00 g C
6
H

12
Ü

6 
~ - - - - - -- - - - - - - - _si_ ç~!<.:l:l!c_>_~ªc_>-~ 5!iJ_e_t_9_ - - - - - - ------- --~ 0,600 g de H

2
0 

i 
x ( 18gde H10) 

1 mol de~O 

i 
3,33 x 10-2 mols de H20 

Conferência: uma estimativa do valor de nossa resposta: 18/180 = 0,1e0,1 x 6 = 0,6 está de acordo com o cálculo exa

to. A unidade, gramas de H20 , está correta. O dado inicial tem três algarismos significativos, logo está correto termos 
três algarismos significativos na nossa resposta. 

Comentário: uma pessoa ingere em média 2 L de água diariamente e elimina 2,4 L. A diferença entre 2 L e 2,4 L é pro
duzida no metabolisn10, por frutas, como na oxidação da glicose. (Metabolis1110 é o termo geral usado para descrever 
todos os processos químicos de um ser vivo ou planta.) O rato do deserto (rato-canguru), por outro lado, aparente
mente nunca bebe água. Esse animal sobrevive com a água metabólica. 

PRATIQUE 

A decomposição do KC103 geralmente é usada para produzir pequenas quantidades de 0 2 no laboratório: 2KCl03(s) 
-- 2KCl(s) + 302(g). Quantos gramas de 0 2 podem ser preparados a partir de 4,50 g de KCl03? 

Respostas: 1,77 g. 

A química no trabalho co2 e o efeito estufa 

O carvão e o petróleo fornecem os combustíveis que utili
zamos para gerar eletricidade e ativar nosso n1aquinário in
dustrial. Esses cOLnbustíveis são constituídos principalmente 
de hidrocarbonetos e outras substâncias que contêm carbo
no. Como já vimos, a combustão de 1,00 g de C~H10 produz 
3,03 g de C02. Similarmente, um galão (3,78 L) de gasolina 
(densidade = 0,70 g/ n1L e composição aproximada C8H18) 

produz cerca de 8 kg (18 lb) de C02• A queima desses com
bustíveis libera cerca de 20 biJhões de toneladas de C02 na 
atmosfera anualmente. 

Parte do C02 é absorvido pelos oceanos ou utilizada por 
plantas na fotossíntese. Mas atualmente estamos produzin
do C02 muito mais rapidamente do que ele tem sido absor
vido. Químicos têm monitorado as concentrações de col 
atmosférico desde 1958. A análise do ar confinado no gelo 
da Antártica e Groenlândia possibilita deternúnar os níveis 
atmosféricos de C02 durante os últimos 160 mil anos. Essas 

medições revelam que o nível de C02 permaneceu razoavel
mente constante desde o último Período Glacial, cerca de 10 
mil anos atrás, até aproxin1adan1ente o início da Revolução 
fndustrial, cerca de 300 anos atrás. Desde então, a concentra
ção de C02 aumentou por volta de 25o/o (Figura 3.14). 

Apesar de o C02 ser um componente secundári.o da at
mosfera, ele tem um papel importante porque absorve calor 
radiante, agindo como o vidro de u1na estufa. Por essa razão, 
con1umente nos referimos ao C02 e a outros gases reten tores 
de calor con10 gases estufa, e chamamos o calor causado por 
eles de efeito t'Slufn. Alguns cientistas acreditam que o ac(rmu
lo de C02 e outros gases retentores de calor começou a alterar 
o clima de nosso planeta. Outros sugerem que os fatores que 
afetam o clima são complexos e não inteiramente co.mpreen
didos. 

Examinaremos o efeito estufa mais atentamente no Capí
tulo 18. 
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Figura 3.14 A concentração de C02 atmosférico aumentou nos últimos 
140 anos. Dados anteriores a 1958 são oriundos de aná lises do ar confinado 
em bolhas de gelo glacial. A concentração em ppm (ordenada) é o número 
de moléculas de C02 por milhão (106) de moléculas de ar. 

COMO FAZER 3.17 

O hidróxido de lítio sólido é usado em veículos espaciais para remover o dióxido de carbono exalado. O hidróxido de 
lítio reage com o dióxido de carbono gasoso para formar carbonato de titio sólido e água líquida. Quantos gramas de 
dióxido de carbono podem ser absorvidos por 1,00 g de hidróxido de lítio? 

Solução 

Análise: foi dada uma descrição textual da reação e pede-se para calcular o número de gramas de dióxido de carbono 
que reage com 1,00 g de hidróxido de lítio. 

Planejamen to: a descrição textual da reação pode ser usada para escrever a equação balanceada: 

2LiOH(s) + C02(g) Li2C03(s) + H20(/) 

Foram dados grarnas de Li OH e pede-se para calcular gramas de C02• Essa tarefa pode ser realizada pelo seguinte con
junto de conversões: gramas de LiOH mols de LiOJ-T mols de C02 gramas de C02• A conversão de 
grama de LiOH para mols de LlOH exige a massa molecular de LiOH (6,94 + 16,00 + 1,01 = 23,95). A conversão de mols 
de LiOH em mols de C02 é baseada na equação química balanceada: 2 mols de LiO.H ~ 1 mol de C02• Para converter a 
quantidade de matéria de C02 em gramas, devemos usar a massa molecular do C02: 12,01 + 2(16,00) = 44,01. 

Resolução: 

(l,OO g_d.e-bi.eti)( 1 metde-tiOfi:I ( l .elol de C0-2 ) (44,01 g de C01 ) = 01919 g de co2 
23,95 g.de-l:;iôf{j 2 &lols-dtftiOR 1 mol de C02 

Conferência : observe que 23,95 ""'24; 24 x 2 = 48, e 44/ 48 é ligeiramente nlenor que 1. Logo, o valor de nossa resposta 

é razoável com base na quantidade de LiOJ-T; o número de algarismos s .ignificativos e unidade estão tarnbém 
apropriados. 

PRATIQUE 

O propano, C, H81 éu.m. combustível com.um para fogão e aquecimento residencia l. Qual a massa de 0 2 consumida na 
combustão de 1,00 g de propano? 

Resposta: 3,64 g. 

3. 7 Reagentes limitantes 

Suponha que você deseje fazer vários sanduiches usando un1a fatia de quei
jo e duas fatias de pão para cada um deles. Usando Pa =pão e Qu =queijo, e Pa2-

Qu =sanduíche, a receita para fazer um sanduíche pode ser representada como - , . uma equaçao quun1ca: 

ANIMAÇÃO 
Reagente limitante 



90 Quí mica: a ciência cen tral 

" ATIVIDADE 
~'j Reagentes limitantes Se você tem dez fatias de pão e sete fatias de queijo, apenas cinco sanduí

ches poderão ser feitos ai1tes que o pão acabe. Restarão duas fatias de queijo. 
A quantidade de pão disponível lirnjta o número de sanduíches. 

Uma situação análoga ocorre em reações qtúmicas quando um dos reagentes é usado completamente antes dos 
outros. A reação pára tão logo que algum dos reagentes é totalmente consumido, deixando o reagente em excesso 
como sobra. Suponha, por exemplo, que tenhamos uma mistura de 10 molde H 2 e 7 mol de 0 2 que reagem para for
mar água: 

Uma vezque2 molsde Ri~ 1 mo! de02, a quantidade de matéria de02 necessária para reagir com todo o H2 é 

( 
1 molde O ) . 

Mols de 0 2 = (10 mols"âêFQ 
0

2 = 5 n1ols de 0 2 
2 mols de 2 

Já que 7 mols de 0 2 estão disponíveis no início da reação, 7 mols de 0 2 -5 mols de 0 2 = 2 1nols de 0 2 estarão presen
tes quando todo o Ri tiver sido consumido. O exemplo que acabamos de considerar está representado na Figura 3.15. 

O reagente co.mpletamente consumido em uma reação é chamado reagente Hmitan.te ou re agente limitador 
porque ele determina, ou limita, a quantidade de produto formada. Os outros reagentes são algun1as vezes chama
dos reagentes ern excesso. Em nosso exemplo, H2 é o reagente Limitante, o que sigrtifica que, uma vez que tod.o o H2 ti
ver sido consumido, a reação pára. O 0 2 é o reagente em excesso, e às vezes sobra quando a reação termina. 

Não existem restrições nas quantidades dos reagentes de partida em uma reação. Na realidade, muitas reações 
são realizadas usando-se um excesso de um dos reagentes. As quantidades dos r eagentes consumidos e as quanti
dades de produtos formados, en tretanto, são restringidas pela quantidade do reagente limitante. 

Antes de abandonar nosso exemplo atual, vamos resumir os dados na forma de uma tabela: 

2H 2(g) + 0 2(g) 2H20(g) 

Quantidades iniciais lOmols 7mols Orno! 

Mudanças (reação): - 10 mols - 5 mo.Is +10 mols 

Quantidades finajs: O mol 2 mols 10 mols 

As quantidades iJliciais de reagentes são as quantidades con1 as quais iniciamos a reação (10 mols de H2 e 7 mol 
de 0 2). A segunda Unha da tabela (mudanças) resume as quantidades de reagentes consumidas e as quantidades 
de produto formadas na reação. Essas quantidades são restringidas pela quantidade de reagente limitante e de
pendem dos coeficientes na equação balanceada. A razão molar de~: 0 2 : HiO = 10: 5: 10, conforme a relação dos 
coeficientes na equação balanceada, 2: 1 : 2. As mudanças são negativas para os reagentes porque eles são consu
midos durante a reação e positivas paJ·a o produto porque ele está sendo formado durante a reação. Finalmente, as 
quru1tidades na terceira linha da tabela (quantidades finais) dependem. das quantidades iniciais e suas mudanças, 
e esses registros são encontrados somando-se os registros para as quantidades iniciais e mudanças para cada colu
na. Não sobra nada do reagente limitante (H2) ao final da reação. Tudo que permanece são 2 mols de 0 2 e 10 mols 
de~O. 

Figura 3.15 Diagrama n1ostrando o 
consumo total de um reagente 
limitante em uma reação. Uma vez 
que o H2 é completamente 
consumido, ele é o reagente limitante 
nesse caso. Já que há um excesso 
estequiométrico de 0 21 parte que 
sobra ao final da reação. 

• 

Antes da reação Depois da reação 

• 
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COMO FAZER 3.18 

O n1ais importante processo comerciaJ para converter N2 do ar em compostos contendo nitrogênio é baseado na rea
ção de N2 e H2 para formar (NH3): 

QuaJ quantidade de matéria de NH,3 pode ser formada a partir de 3,0 mols de N2 e 6,0 mols de H2? 

Solução 

Análise: foi pedido o cálculo da quantidade de matéria do produto, NH;v tendo sido dadas as quantidades de cada 
reagente, N2 e H2, disponíveis na reação. 

Planejamento: pede-se a quantidade de produto formada na reação, dada as quantidades de dois reagentes; este é 
un1 problema sobre reagente limitante. Se assumirmos que tm1 reagente é consu1nido por completo, podemos calcu.lar 
qual é a quantidade necessária do segundo reagente na reação. Comparando a quantidade calcuJada com a quantida
de disponível, podemos determinar quaJ reagente é limitante. Assim prosseguimos com os cálculos usando a quanti
dade do reagente limitante. 

Resolução: a quantidade de matéria. de ~ necessária para o consumo completo de 3,0 n1ols de N2 é 

Mols de H 2 = (3,0 ~) ( ~ ~) = 9,0 mols de H 2 

Un1a vez que apenas 6,0 molde~ está disponível, ficaremos sem~ antes do N 2 ter acabado e o H2 será o reagente 
lin1itante. Usamos a quantjdade de reagente limitante, H 2, para calcuJar a quantidade de NH3 produzida: 

Mols de NH3 = (6,0 mels de H;) _ ' = 4 mols de NH3 (
2 mols de NH ) 
3 rno1s de H2 • 

Comentário: a tabela a seguir resume esse exemplo: 

2N2(g) + 3Hi(g) -~ 2NH3(g) 

Quantidades iniciais: 

Mudanças (reação): 

Quantidades finais: 

3,0 1nols 

-2,0 mols 

1,0 mol 

6,0 mols 

-6,0 mols 

Omol 

OmoJ 

+4,0 mols 

4,0 mols 

Observe que podemos calcular não apenas a quantidade de matéria de NH3 formado, mas também a quantidade de 
matéria da sobra de cada reagente ao final da reação. Veja também que mesmo existindo mais mols de H2 presentes no 
início da reação, ele é o reagente linútante, porque seu coeficiente na equação balanceada é maior. 

Conferência: a tabela que resum.e esse exemplo mostra que a razão molar dos reagentes utilizados e produto formado 
está de acordo com os coeficientes na equação balanceada, 1 : 3: 2. Também, uma vez que H 2 é o reagente lin1itante, ele 
é consumido por completo na reação, restando O mol no final. Já que 6,0 mols de rl2 têm dois algarismos significa ti vos, 
nossa resposta apresenta dois algarismos significativos. 

PRATIQUE 

Considere a reação 2Al(s) + 3Cl2(g) 2AICl3(s). Deixa-se reagir u1na mistura de 1,50 molde AI e3,00 mols de Cl2• 

(a) Qual éo reagente limitante? (b) Qual a quantidade de matéria de AICl3 formada? (c) Qual a quantidade de matéria 
do reagente em excesso que sobra ao final da reação? 

Respostas: (a) Al; (b) 1,50 mol; (e) 0,750 C12• 

COMO FAZER 3.19 

Considere a seguinte reação: 

2Na3PO.(nq) + 3Ba(NOJ 2(nq) -~ Ba3(P04)2(s) + 6NaN03(nq) 

Suponha que uma solução contendo 3,50 g de Na3P04 é misturada com uma solução contendo 6,40 g de Ba(N03)i. Quan
tos gramas de Ba3(P04)z podem ser formados? 

Solução Análise: foi nos dada uma reação química e as quantidades de dois reagentes (3,50 g de NasPO, e 6,40 g de 
Ba(NOJ 2) . Pede-se para calcular o número de gramas de BC1:i(PO,), (um dos produtos). 

Planejamento: pede-se para caJcular a quantidade de produto, dando as quantidades de dois reagentes, logo esse é 
un1 problema de reagente bmitante. Para resolvê-lo devemos calcular a quantidade de matéria de cada reagente e 
comparar suas razões com aquela necessária na equação balanceada. Utilizaremos a quantidade do reagente limitante 
para caJcular a massa de BaiP04) 2 formada. 

Resolução: a partir da equação balanceada, temos as seguintes relações estequiométricas: 

2 mols de Na3P04 e 3 mols de Ba(NO:t)2 e l molde Ba3(P04)2 
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Usando a massa molar de cada substância, podemos calcular a quantidade de matéria de cada reagente: 

(
1 mo! de Na PO J . Mols de Na3P04 = (3,50 ~) ~ 4 = 0,0213 mol de Na3P04 
164 , 4 

Mols de Ba(NO:Jz = (6,40~tNCJJzl ( 1 m~3)2) = 0,0245 molde Ba(N03)z 
164 3)2 

Esses cálculos mostram-nos que há um ligeiro excesso na quantidade de matéria de Ba(N03)z em relação a Na3P04• 

Os coeficientes na equação balanceada indicam, entretanto, que a reação requer 3 mols de Ba(N03>z para cada 2 mols 
de Na3P04• (Isto é, são necessários 1,5 vezes mais n1ols de Ba(N03) 2 do que mols de Na3P04.) lsso significa que o 
Ba(N03h é o reagente limitante. Portanto, usamos a quantidade de Ba(NOJ 2 para calcular a quantidade de produto 
formada . Podemos começar o cálcu.lo com os gramas de Ba(N03) 21 mas economizamos wna etapa começando com a 
quantidade de matéria de Ba(N03)2 calculada anteriormente no exercício: 

Gramas de Ba
3
(POJ

2 
= (0,0245 m.ekle-13cr(N0

3
)J ( 1 mekie-Ba;(t~ h J (602 g de Ba3(PO. hJ 

3 me.Is de-~3 '2 1 .mGl-àe-B<lJ(PÕ 4 ) 2 

= 4,92 g de Ba3(P0,)2 

Conferência: o valor da .resposta parece razoável. Começando com os ntímeros nos dois fatores à direita, temos 600/3 
= 200; 200 x 0,025 =5. As unidades estão corretas, e o número de algarismos significativos (3) corresponde ao da quan
tidade de Ba(N03)2• 

Comentário: a quantidade do reagente Umitante, Ba(NO:J2, pode também ser usada para determinar a quantidade de 
NaN03 formada (4,16 g) e a quantidade de Na3P04 usada (2,67 g). O número de gramas do excesso de reagente, 
Na3P04, restante ao final da reação é igual à quantidade inicial menos a quantidade consumida na reação, 3,50 g-2,67 
g = 0,82 g. 

PRATIQUE 

Uma tira de zinco metálico pesando 2,00 g é colocada e1n u.ma solução aquosa contendo 2,50 g de nitrato de prata, pro
vocando a seguinte reação: 

(a) Qual é o reagente limitante? (b) Qu_antos gramas de Ag são formados? (c) Quantos gramas de Zn(N03)z são forma
dos? (d ) Quantos gramas de reagente em excesso restará ao final da reação? 

Respostas: (a) AgNOy (b) 1,59 g; (e) 1,39 g; (d) 1,52 g de Zn. 

Rendimentos teóricos 
A quantidade de produto formada calcttlada quando todo o reagente linútante foi consumido é chamada ren

dimento teórico. A quantidade de produto de fato obtida em un1a reação é chamada rendin1ento real. O rendimento 
real é sempre menor que (e nw1ca pode ser maior que) o rendimento teórico. Existem muitas razões para essa dife
rença. Parte dos reagentes podem não reagir, por exemplo, ou podem reagir de forma diferente da desejada (reações 
laterais). Além disso, nem sempre é possível recuperar da mistura de reação todo o produto formado. O rendimento 
percentual de uma reação relaciona o rendimento real com o rendimento teórico (calculado): 

. rendimento real 
Rendimento percentual= x 100°/o 

rendimento teórico 
[3.13J 

No experimento descrito em "Como fazer 3.19", por exen1plo, calculamos que 4,92 g de Ba3(P04) 2 devem ser 
formados quando 3,50 g de Na3P04 é misturado com 6,40 g de Ba(N03) 2• lsso é o rendimento teórico de Ba3(P04)2 

na reação. Se o rendimento real vem a ser 4,70 g, o rendimento percentual será: 

4
'
7º g x lOOo/o = 95,5o/o 

4,92 g 

COMO FAZER 3.20 
' Acido adípico, ~C6H80J, é usado para produzir náilon. Ele é preparado comercialmente por uma reação controlada 

entre o ciclo-hexano (C6H12) e O i: 

2C6H 12(/) + 5 0 2(g) 2H2C6H80 4(/) + 2H20(gJ 

(a) Considerando que você reali.zou essa reação começando com 25,0 g de ciclo-hexano, e que o ciclohexano é o rea
gente limitante, qual é o rendimento teórico de ácido adipico? 
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(b) Se você obtém 35,5 g de ácido adi pico a partir dessa reação, qual é o rendimento percentual de ácido adi pico? 

Solução 

Análise: foran1 dadas uma equação química e a quantidade de um dos reagentes (25,0 g de C6H 12). Pede-se primeiro 
calcular o rendimento teórico de um produto (H2C6~04) e, em seguida, calcular seu rendimento percentual se apenas 
35,5 g de substância for realmente formada. 
Planejamento: (a) O rendimento teórico é a quantidade calculada de ácido adipico formada na reação. Realizamos as 
seguintes conversões: g de C6H12 mol de C6H12 mol de H2C6H80 4 g de H2C6H80 4• (b) Tendo sido 
calculado o rendimento teórico, usamos a Equação 3.13 para calcular o rendin1ento percentual. 
Resolução: 

( )G d e O _ nd~)(l moht€C6H~J a ·ramas e H2 6H 8 4 - (25,0~ ~6• • 12 _ ~ 
84,0 15'"""" '°6' •u 

(
2 mel:'! de f"l;C6H8Õ, J ( 146,0 g de H2C~~O• J- 43 5 d H e H O 

X .~ -O " - ' g e 1 6 8 4 
2 rntln>ae 1....6n 12 1 wrl de H2C,;H80 4 

. ( rendimento real ) 33 5 g {b) Rend1mentopercentual = x lOOo/o= ' xl 00o/o= 77,0% 
rendimento teórico 43,5 g 

Conferência: nossa resposta en1 (a) tem valor, unidades e algarismos significativos apropriados. En1 (b) a resposta é 
menor que 100°/o como necessário. 

PRATIQUE 
Lmagine que você busque maneiras de melhorar o processo pelo qual o minério de ferro contendo F~03 é convertido 
em ferro. 'Em seus testes você realizou a seguinte reação en1 pequena escala: 

Fe20 3(s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3C02(g) 
(a) Se você começa con1150 g de Fe20 3 como reagente limitante, qual é o rendimento teórico de Fe? (b) Se o rendimento 
reaJ de Pe em nosso teste foi 87,9 g, qual é o rendimento percentual? 
Respostas: (a) 105 g de Fe; (b) 83,7'Yo 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 3.1 O estudo da relação quantitati
va entre fórmulas químicas e equações quúnicas é conhe
cido con10 estequiometria. Um dos importantes conceitos 
da estequiometria é a lei da conservação da massa, que 
diz ser a massa total d e produtos de uma reação quín1ica a 
mesma que a massa total de reagentes. O mesmo número 
de á tomos de cada tipo está presente antes e depois da rea
ção quúnica. Uma equação química balanceada mostra 
números iguais de átomos de cada tipo em cada lado da 
equação. As equações são balanceadas colocando-se coefi
cientes na frente das fórmulas químicas p ara os reagentes 
e produ tos de uma reação, 11ão pela troca dos índices infe
riores nas fórmulas químicas. 

Seção 3.2 Entre os tipos de reação descritos neste ca
pítulo estão (1) reações de combinação, nas quais dois 
reagentes combinam-se para formar um produto; (2) rea
ções d e d ecomposição, nas quais um 1.inico reagente for
ma dois ou mais produtos e (3) reações d e combus tão 
en1 presença de oxigên io, nas quais um hidrocarboneto 
reage com 0 2 para formar C02 e H 20. 

Seção 3.3 Muitas informações quantitativas podem 
ser descritas a partir de fórmulas químicas e equações 
químicas balanceadas pelo ttso de massas atômicas. A 
massa molecula r de um composto é igual à soma das 
massas atômicas dos átomos em sua fórmula. Se a fór
mula é molecular, a massa molecular é também chama
da peso molecular. As massas a tômicas podem ser 

usadas para determinar a composição eJe1nentar de um 
composto. 

Seção 3.4 U n1 mol de qualquer substância é o número 
de Avogadro (6,02 x 102) de fórmulas unitárias dessa 
substância. A massa de u1n mol de átomos, moléculas 
o u íons é a massa molecular desse material expressa em 
gramas (a massa molar). A massa de uma molécula de 
H20 é 18 g/ mol. 

Seção 3.5 A fórmula mínim a de qualquer substân
cia pode ser deternlinada a partir de sua composição 
percentual calculando-se a guantidaderelativa dematé
ria de cada átomo em 100 g da substância. Se a substân
cia é de natureza m olecular, su a fórmula molecular 
pode ser determinada a partir de sua fórmula míniina se 
a massa m olecular for ta mbém conhecida. 

Seções 3.6 e 3.7 O conceito de m.ol pode ser usado 
para calcular as quantidades relativas de reagentes e 
produtos envolvidos nas reações químicas. Os coeficien
tes em uma equação balanceada dão a quantidade rela
tiva de ma téria dos reagentes e produtos. Para calcula r o 
nún1ero de gramas de un1 produto a partir do número 
de gramas de um reagente, primeiro convertemos gra
mas d e reagen tes para m ols de reagentes. Em seguida 
usamos os coeficientes da equação balanceada para con
verter a quantidade de 1natéria dos reagentes em mols de 
produto. Finalmente, convertemos mols de produtos 
em gramas de p roduto. 
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Um reagente limitante é completan1ente consumi
do em uo1a reação. Quando ele é todo usado, a reação 
pára, limitando assim as quantidades de produtos forma
das. O rendimento teórico de uma reação é a quantidade 

Exercícios 

Equações químicas balanceadas 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

(a) Qual o principio científico ou lei usada no processo 
de balanceamento de equações? (b) No balanceamento 
de equações, por que os ú1dices inferiores nas fóantLlas 
químicas não podem ser modificados? (c) Quais são os 
símbolos usados para representar gases, liquidos, sóli
dos e soluções aquosas em equações q uímicas? 
(a) Qual é a diferença entre adicionar um índice inferior 
2 ao final de uma fórmula para CO para dar C02 e adi
cionar um coeficiente diante da fórmula para dar 2CO? 
(b) A reação quín1ica a seguir, como escrita, está coeren
te co1n a lei da conservação da massa? 
3Mg(OH)2(s) + 2H3P04(nq) Mg3(P04)i(s) + H 20 (/) 
Justifique sua resposta. 
A reação entre o reagente A (esferas azuis) e o reagente B 
(esferas vermelhas) está mostrada no diagrama a seguir: 

- · . 
• •• •• 

•• 
# 

Baseando-se nesse diagran1a, qual equação descreve 
melhor essa reação? 
(a)~+ B A2B (b) A2 + 4B 2AB2 

(e) 2A + B4 2AB2 (d) A + B2 AB2 
Sob condições experimentais apropriadas, H 2 e CO rea
gem para formar CH30H. O desenho representa uma 
amostra de fii. Faça um desenho correspondente da 
quantidade de CO necessária para reagir por completo 
co1n o H2• Como você chegou ao nún1ero de n1oléculas 
de CO que devem ser n1ostradas em seu desenho? 

Faça o balanceamento das seguintes equações: 
(a) S02(g) + Üz(g) SOi.g) 

Padrões de reatividade química 

3.9 (a) Quando o elemento metálico sódio combina-se com 
o elemento não-metálico bromo, Br2(/), como podemos 
determinar a fórn1ula quín1jca do produto? Como saber 

formada de produto quando todo o reagente limitante foi 
consumido. O rendimento real de uma reação é sempre 
menor que o rendimento teórico. O rendimento percen
tual compara os rendimentos real e teórico. 

3.6 

3.7 

3.8 

(e) CH.(g) + Cl2(g) CQ,(l) + HC.l(g) 
(d) A14C;,(s) + H20(1) Al(OHh(s) + CH4(g) 
(e) C~H100(/) + 0 2(g) C02(() + H20(g) 
(f) Pe(OH)3(s) + H:zSC)4(nq) Fe2(SO,h(nq) + .f-\0(/) 
(g) MfuN2(g) + ttµ)4(nq) MgS04(nq) + (NHJi.50,(nq) 
Faça o balanceamento das seguintes equações: 
(a) Li(s) + N 2(g) Lí3N(s) 
(b) TiC14 (/) + H10{f) ~ Ti02(s) + HCl(aq) 
(e) NH4N03(s) N 2(g)+ 0 2(g)+ H20(g) 
(d) Ca:.P1(s) + fiiO(/) Ca(OH)z(nq) + PH3(g) 
(e) Al(OJ-I)3(s) + HC104 (nq) _, 

Al(004 )a(nq) +~O(/) 

Ag2S04 (s) + NaN03(11q) 
(g) Nzfi4 (g)+ N 20 , (g) liiO(g)+ N 1(g) 
Escreva as equações químicas balanceadas correspon
dentes a cada uma das seguintes descrições: (a) O carbe
to de cálcio sólido, CaC2, reage com água para formar 
uma solução aquosa de hidróxido de cálcio e gás aceti
leno, C2 H2• (b) Quando o clorato de potássio é aqueci
do, decompõe-se formando cloreto de potássio e gás 
oxigênio. (c) O zinco metálico sólido reage com ácido 
sulfúrico para formar gás hidrogênio e uma solução 
aquosa de sulfato de zinco. (d) Quando o tricloreto de 
fósforo é adicionado à água, reage para formar ácido 
fosforoso, .H3POJ(aq), e ácido clorídrico. (e) Quando o 
gás sulfeto de hidrogênio é passado sobre hidróxido 
de ferro(ITI) quente, a reação resultante produz sulfe
to de Jerro(ill) e água gasosa. 
Converta essas descrições em equações balanceadas: 
(a) Quando o gás trióxido de enxofre reage con1 água, 
forma uma solução de ácido su lfúrico. (b) O sulfeto de 
boro, Ba53(s), reage violentamente con1 água para for
mar ácido bórico dissolvido, H3B031 e sulfeto de hidro
gênio gasoso. (e) A fosfina, PH3(g), sofre combustão em 
gás oxigênio para formar água gasosa e decaóxido de te
trafósforo sólido. (d) Q uando o nitrato de mercúrio(ll) 
sólido é aquecido, decompõe-se para formar óxido de 
merc(irio(rt) sólido, dióxido de nitrogênio e oxigênio ga
sosos. (e) O cobre metálico reage com uma solução 
quente de ácido sulfúrico concentrado para formar sul
fa to de cobre(Il) aquoso, gás dióxido de enxofre e água. 

se o produto é um sólido, un1 liquido ou um gás à 
te1nperatura an1biente? Escreva a equação química ba
lanceada para a reação. (b) Quando un1 hidrocarboneto 
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sofre combustão ao ar, qual reagente além do hidrocar
boneto está envolvido na reação? Quais produtos são 
formados? Escreva a equação química balanceada para 
a combustão do benzeno, C6H6(1), ao ar. 

3.10 (a) Determine a fórmula química do produto formado 
quando o e1en1ento metálico cálcio se combina com o 
elemento não-metálico oxigênio, 0 1. Escreva a equação 
química para a reação. (b) Quais os produtos formados 
quando um composto contendo C, H e O sofre combus
tão completa ao ar? Escreva a equação química balancea
da para a combustão da acetona, C3H 60(1), ao ar. 

3.11 Escreva a equação para a reação que ocorre quando (a) o 
Mg(s) reage com Cli(g); (b) o hidróxido de níquel(Il) decom
põe-se em óxido de níquel(D) e água quando aquecido; (c) o 
hidrocarboneto estireno, CgH8(1), sofre combustão ao ar; 
(d) o aditivo de gasolina MTBE (metil terciário-butil éter), 
C5·H,20(I) sofre combustão ao ar. 

3.U Escreva a equação para a reação que ocorre quando (a) o 
alumínio metálico sofre urna reação de combinação com 

Massa molecular 

3.15 Detemúne as massas moleculares de cada um dos se
guintes compostos: (a) H~; (b) NiC03; (c) Mg(Czf130J2; 

(d) (NH4'2504; (e) fosfato de potássio; (f) óxido de fer
ro(ID); (g) pentassulfeto de difósforo. 

3.16 Determine as massas moleculares de cada um dos se
guintes compostos: (a) óxido nitroso, N20, conhecido 
como gás hilariante e usado como anestésico odontológi
co; (b) ácido benzóico, HC,H50 1, substância usad11 como 
conservante de alimentos; (c) Mg(OH)2, o principio ativo 
do leite de magnésia; (d) uréia, (NH2)iCO, composto usa
do con10 fertilizante nitrogenado; (e) acetato de iso
pentila, CH3C02C5H 11, responsável pelo aroma de 
banana. 

3.17 Calcule a porcentagem em massa de oxigênio em cada 
um dos seguintes compostos: (a) SO:zi (b) sulfato de só
dio; (e) C2H5COOH; (d) Al(N03),; (e) nitrato de amônio. 

3.18 Calcule a porcentagem e rn massa do elemento indicado 
em cada um dos seguintes compostos: (a) carbono no 
acetileno, C2H 2, gás usado em soldagem; (b) lúdrogênio 
no sulfato de amônio, (NH4)i504, substâ ncia usada 
como fertilizante nitrogenado; (c) oxigênio no ácido as
córbico, HC6~0"' também conhecido como vitamina C; 
(d) platina em PtCl2(NH.J21 agente quimioterápico cha
mado cisplatina; (e) carbono no .hormôni.o sexual femini
no estradiol, C18H2•1Ü:zi (f) carbono na capsaicina, 
C18H27NO;i. composto que dá o gosto ardente na pimenta 
malagueta. 

3.19 Baseado nas seguintes fórmulas estruturais, calcule a 
porcentagem em massa de carbono presente em cada 
um dos compostos: 

(a) 
1-l H 
\ I o 
/C=C\ li 

H- C C- C-H 
\ tf e-e 
I \ 

H H 

Benzaldeído 
(fragrância de amêndoas) 

Br2(/); (b) o carbonato de estrôncio decompõe-se em óxi
do de estrôncio e dióxido de carbono quando aquecido; 
(c) o heptano, ~H,6(1), sofre combustão ao ar; (d) o dimeti
Jéter, CH30CH3(g), sofre combustão ao ar. 

3.13 Faça o balanceamento das seguintes equações e indique 
se são reações de combinação, decomposição ou com
bustão: 
(a) Al(s) + C~(g) AlCl3(s) 
(b)Cil-f,(g)+02(g) C02(g) + H10(g) 
(c) Li(s) + N 2(g) Li3N(s) 
(d) PbC03(s) PbO(s) + C02(g) 
(e) C1H80 1(/) + 0 2(g) C02(g) + 1-~0(g) 

3.14 Faça o balru1ceamento das seguintes equações e indique se 
são reações de combinação, decomposição ou combustão: 

3.20 

(a) C3H6(g)+ 0 2(g) C02(g) + l:-l20(g) 
(b) NH4N03(s) N 20(g)+H20(g) 
(c) C~~O(l)+ 0 2(g) C02(g)+ H10(g) 
(d) N 2(g) + H2(g) NH3(g) 
(e) K.iO(s) + H20(/) KOH(aq) 

(b) 

(c) 

H3CO\ IH 
C=C O 

I \ li V ·1· HO-C C-C-H an1 1na 
\ tf (sabor de baunilha) 
e-e 

I \ 
1-J H 

H H H O 
1 1 1 li 

H3C-c-c-c-o-c-cH3 
• 1 1 1 

H3C H H 
Acetato de isopentila 

(sabor de banana) 

CaJcttle a porcentagem em massa de carbono em cada um 
dos compostos representados pelos seguintes modelos: 

(a) (b) 

(c) (d) 
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O mol 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

3.25 

3.26 

3.27 

3.28 

3.29 

(a) O que é nún1ero de Avogadro e qual é sua relação 
com o mol? (b) QuaJ é a relação entre a massa molecular 
de uma substância e sua massa molar? 

I' (a) Qual é a massa, em gramas, de um mol de ·c? 
(b) Quantos átomos de carbono estão presentes em 
un1 1nol de 12C? 
Sen1 fazer cálculos detalhados (mas usando a tabela perió
dica para achar as massas atômicas), coloque as seguintes 
amostras em ordem crescente de número de átomos: 0,50 
mol de H20; 23 g de Na; 6,0 x 1a23 moléculas de N2• 

Sem fazer cálculos detalhados (mas usando a tabela pe
riódica para achar as massas atômicas), coloque as se
guintes amostras em ordein crescente de nún1ero de 
átomos: 3,0 x1023 moléculas de H20 2; 2,0 molde CH,; 
32 g de 0 2• 

Qual é a massa em quilogramas do número de Avoga
dro de bolas de lançamento de peso olímpicas se cada 
uma possui massa de 16 lb? Como essa massa se compa
ra com à da Terra, 5,98 xlOu kg? 
Se o número de Avogadro de moedas de um centavo de 
dólar é dividido igualn1ente entre 250 milhões de ho
mens, mulheres e crianças nos Estados Unidos, quantos 
dólares cada um receberia? Como esse valor se compara 
com o débito nacional dos Estados Unidos, que era de 
5,5 trilhões de dólares na época que este livro foi escrito? 
CaJcule as seguintes quantidades: 
(a) massa, em gramas, de 1,73 0101 de Ca.Hz. 
(b) quantidade de matéria de Mg(N03)z e n1 3,25 g dessa 
substância. 
(e) número de moléculas em 0,245 mol CH30H. 
(d) número de átomos de Hem 0,585 mol de C,H10. 
Calcule as seguintes quantidades: 
(a) massa, em gramas, de 2,50 x10·2 mo! de MgClz; 
(b) quantidade de niatéria de NH4CI em 76,5 g dessa 
substância; 
(e) número de moléculas em 0,0772 molde HCH02; 

(d) número de íons N03- em 4,88 x10-J mol de Al(N03) 3. 

(a) Qua 1 é a massa, em gramas, de 2,50 x 1 O...J mo! de sul
fato de aluminio? 
(b) Qual é a quantidade de matéria de íons cloreto exis
tente en1 0,0750 g de cloreto de alumínio? 
(e) Qual é a massa, em gramas, de 7,70 xlOw 1110Iéculas 
de cafeína, C8I-l ioN40 2? 
(d) Qual é a massa molar de colesterol se 0,00105 mol 
pesa 0,406 g? 

Fórmulas mínímas 

3.37 O diagrama ao lado representa um conjunto de ele
mentos fom,ados pela decomposição de urn composto. 
(a) Se as esferas azuis representam átomos de N e as 
vcrmeU1as, áton1os de O, qual é a f6rn1ula nllnima do 
composto original? (b) Você poderia desenhar um dia
grama representando as n1oléculas do con1posto que so
freu decomposição? Justifique sua resposta. 

3.30 

3.31 

3.32 

3.33 

3.34 

3.35 

3.36 

(a) Qual é a massa, em g ramas, de 0,0714 mo! de fosfato 
de ferro(UI)? 
(b) Qual é a quantidade de matéria de íons amônio exis
tente em 4,97 g de carbonato de amônio? 
(e) Qual a n1assa, em gramas, de 6,52 xla21 moléculas de 
aspirina, ~.HgO,? 
(d) Qual a massa molar de diazepam (Valium®) se 
0,05570 mo! pesa 0,406 g? 
A fórmula molecular da alicina, o composto responsá
vel pelo cheiro característico do alho, é C6H IOOS2• 

(a) Qual a n1assa molar da alicina? (b) Qual a quantida
de de matéria de alicina presente em. 5,00 mg dessa 
substância? (e) Quantas moléculas de alicina existem em 
5,00 nlg de alicina? (d) Quantos átom.os de S estão pre
sentes em 5,00 mg de alicina? 
A fórmuJa molecuJar do aspartame, adoçante artifici
a l comercializado como NutraSweet®, é CHH 18N 2S5• 

(a) Qual a massa molar do aspartame? (b) Qual a 
quantidade de matéria presente em 1,00 mg de aspar
tame? (e) Quantas moléculas de aspartame estão pre
sentes em 1,00 mg de aspartame? (d) Quantos átomos 
de H existem em 1,00 mg de aspartame? 
Uma amostra de glicose, C6H120 6, contém 5,77 x 1020 

átomos de carbono. (a) Quantos átomos de hidrogênio 
essa amostra conté1n? (b ) Quantas moléculas de glico
se essa amostra contéJn? (e) Qual a quantidade de n1até
ria de glicose contida nessa amostra? (d) Qual a massa 
em gramas dessa amostra? 
Uma amostra do ho rmônio masculino testostero
na, C19H 280 2, contém 3,08x1021 átomos de hidrogê
nio. (a) Quantos átomos de carbono essa amostra 
contém? (b) Quantas moléculas de testosterona essa 
amostra contém? (e) Qual a quantidade de matéria de 
testosterona contida nessa amostra? (d) Qual a n1assa 
em gramas dessa amostra? 
A concentração máxima permitida de cloreto de vinila, 
C2H~CI, na atniosfera próxima a uma indústria química 
é 2,0 xl0-6 g/L. QuaJ a quantidade de matéria de cloreto 
de vinila em cada litro essa concentração representa? 
Quantas moléculas por litro? 
No mínimo 25 µg de tetrarudrocanabinol (THC), princí
pio ativo da maconha, é suficiente para causar intoxica
ção. A fórmula 1nolecular do TI-!C é C21H300 2• Qual 
quantidade de matéria de THC essa amostra de 25 µg 
contém? E quantas nioléculas? 

" • 

• • 
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3.38 (a) O diagrama a seguir representa um conjunto de molé
culas de C01 e H20 formadas pela combustão completa 
de um hidrocarboneto. Qual é a fórmula mínima do hi
drocarboneto? (b) Você poderia desenhar um diagrama 
representando as moléculas de oxigênio e do hidrocarbo
neto que sofreu a combustão? Justifique sua resposta. 

.. 

3.39 Dê a fórmula míninia de cada um dos seguintes compos
tos se a amostra contérn: (a) 0,0130 mol de C, 0,0390 mol 
de H e0,0065 molde O; (b) 11,66 g de ferroe5,01 gde oxi
gênio; (c) 40,0°/u de e, 6,7°/o de 11 e53,3°/o de o em ma~sa. 

3.40 Determine a fórmula mínima de cada um dos segumtes 
compostos se a amostra contém: (a) 0,0104 mol de K, 
0,052 11101 de C e O, 156 molde O; (b) 5,28 g de Sn e 3,37 g 
de F; (c) 87,So/o de N, 12,5o/o de H em massa. 

3.41 Determine as fórmulns mínimas dos compostos com as 
seguintes composições em massa: 
(a) 10,4o/o de C, 27,8º'ª de S, 61,7% de Cl; 
(b) 21,7°/o de C, 9,6º'o de O, 68,~o de F; 
(c) 32,79~0 de Na, 13,02°0 de AI, 54,19'}0 de F. 

3.42 Determine as fórmulas mínimas dos compostos com as 
seguintes composições em massa: 
(a) 55,3°1., de K, 14,6º'o de P, 30,1"/o de O; 
(b) 24,5º/o de a, 14,9°1., de Si, 60,60/o de F; 
(c) 62, 1 '11. de C, 5,21 'lo de H, 20,7°/o de O. 

3.43 Qual é a fórmula molecular de cada um dos seguintes 
compostos? 
(a) fórmula mínima CH2, 1nassa molar= 84 g/mol; 
(b) fórmula mínima NH2CI, massa molar= 51,5 g/mol. 

3.44 Qual é a fórmula molecu lar de cada um dos seguintes 
compostos? 
(a) fórmula mínima HC02, massa molar= 90,0 g/tnol; 
(b) fórm ula n1ínima C2H40, massa molar= 88 g/mol. 

3.45 Detcrn1ine as fórniulas míniina e molecular de cada 
uma das seguintes substâncias: 
(a) cafeina, estimulante encontrado no café e que contém 
49,5% de C, 5,15º/o de H, 28,9°/o de N e 16,5°/o de O em 
massa; massa molar de aproximadamente 195 g/mol; 
(b) glutamato de monossódio (MSG), realçador de sabor 
de alguns alimentos que contém 35,51 o/o de e, 4,77°/o de 

Cálculos baseados em equações químicas 

3.51 Por que é essencial usar equações químicas balanceadas 
na determinação da quantidade de produto formado a 
partir de determinada quantidade de reagente? 

3.52 Quais partes das equações químicas balanceadas forne
cem informações sobre as quantidades de matéria dos 
reagentes e produtos envolvidos em uma reação? 

3.53 O diagrama a seguir representa uma reação à alta tem
peratura entre CH4 e H20 . Baseado nessa reação, qual 

H, 37,85'}0 de O, 8,29"'º de N e 13,~o de Na em massa; 
massa molar de 169 g / mol. 

3.46 Determine as fórmulas mínima e molecular de cada 
uma das seguintes substâncias: 
(a) ibuprofeno, um remédio para dor de cabeça que con
tém 75,69"/o de C, 8,Bcro de H, e 15,51 'lo de O em massa; 
massa molar de aproximadamente 206 g / mol; 
(b) epinefrina (adrenalina), um hormônio eliminado na 
corrente sangüínea na hora do perigo ou estresse que 
contém 59,0º/o de C, 7, 1 ºlo de H, 26,2<>1o de O e 7,7o/o de N 
em massa; MM de aproximadamente 180 11. 

3.47 (a) A análise por combustão do tolueno, solvente orgâ
nico comum, fornece 5,86 mg de C02 e J ,37 mg de H20. 
Se o composto contém apenas carbono e hldrogênio, 
qual é sua fórmula míni1na? (b) O mentol, substância 
responsável pela fragrância em pastilhas mentoladas 
para tosse, é co1np0St'1 de C, H e O. Unia amostra de 
0,1005 g de mentol sofre combustão prod u2.indo 0,2829 
g de C02 e 0,1159 g de H 20 . Qual é a fórmu la mínima do 
mentol? Se o composto tem niassa molar de 156 g/ mol, 
qual sua fórmula n1olecular? 

3.48 (a) O cheiro característico do abacaxí deve-se ao butirato 
de etiJa, composto que contém carbono, hidrogênio e oxi
gênio. A combustão de 2,78 mg de butirato de etila produz 
6,32 mg de C02 e 2,58 mg de H20. Qual é a fórmula míni
ma desse composto? (b) A nicotina, componente do taba
co, é constituída de C, H e N. Uma amostra de 5,250 mg de 
nicotina sofre combustão produzindo 14,242 mg de C02 e 
4,()83 mg de H20. Qual é a fórmula mínima da nicotina? Se 
a substância tem uma massa molar de 160+5g/ mol, qual é 
sua fórmula molecular? 

3.49 Carbonato de sódio, composto usado como alcalinizan
te no tratamento de água de piscina, é hidratado, o que 
significa que um certo número de moléculas de água 
está incluído na estrutura do sólido. Sua fórmula pode 
ser escrita como Na2C01 • xH20 , onde x é a quantidade 
de matéria de H20 por mol de Na2C03• Quando uma 
amostra de 2,558 g de carbonato de sódio é aquecida a 
125 "C, toda n água de hidratação se perde, deixando 
0,948 g de Na2C01• Qual é o valor de x? 

3.50 O sal de Epsom, laxante forte usado cm rnedicina veteri
nária, é hidratado, o que significa que certo nlimero de 
moléculas de água está incluído em sua estrutura sólida. 
A fórmula do sal de Epsom pode ser escrita como 
Mg504 • xH20, onde x indica a quantidade de matéria d: 
água por mol de Mg501• Quando 5,061 g desse sal hi
dratado é aquecido a 250 "C, toda a água de hidratação 
se perde, deixando 2,472 g de MgS04• Qual é o valor 
dex? 

quantidade de matéria de cada produto pode ser obtida 
começando com 4,0 molde CH4? 

• .. 
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3.54 Se 1,5 mol de cada um dos seguintes compostos sofre 
co1nbustão completa em oxigênio, quais produzirão 
maior quantidade de matéria? Qua l produzirá a menor? 
Explique. Czl-l50rl, C:iH8' Cf13~COCH3 

3.55 O ácido fluorídrico, HF(nq), não pode ser estocado em 
garrafas de vidro porque os con1postos chamados si lica
tos presentes no vidro são atacados pelo HF(nq) . O sili
cato de sódio (Na2Si03), por exemplo, reage como a 
seguir: 
NaSi03 + BHF(aq) -~ 

H2SiF6(aq) + 2NaF(nq) + 3H20(/) 
(a) Qual a quantidade de matéria de HF necessária para 
reagir com 0,300 mol de Na2Si01? 
(b) Quantos gramas de NaF são formados quando 0,500 
mo! de HF reage com um excesso de Na:$i03? 
(c) Quantos gramas de Na2Si03 podem reagir com 
0,800 g d e HF? 

3.56 A fermentação da glicose (C6l-I120J produz álcool etilico 
(~~OH) e C02: 

C6H 120 6(nq) 2C;'150H(aq) + 2C02(g) 
(a) Qual a quantidade de matéria de C02 produzida 
quando 0,400 mo! de C6H 120 6 reage dessa maneira? 
(b) Quantos gramas de CJ{120 6 são necessários para 
formar 7,50 g de ~H50H? 
(e) Quantos gramas de C02 são formados quando 7,50 g 
de C2Hs0H são produzidos? 

3.57 Sulfeto de aluminio reage com água para formar hidró
xido de alumínio e sulfeto de hidrogênio. (a) Escreva a 
equação química balanceada para a reação. (b) Quantos 
gramas de hidróxido de aluminio são obtidos a partir de 
10,5 g de sulfeto de alumfrtio? 

3.58 Hidreto de cálcio reage com água para formar hidróxido 
de cálcio e gás hidrogênio. (a) Escreva a equação quími
ca balanceada para a reação. (b) Quantos gramas de hi
dreto de cálcio são necessários para formar 5,0 g de 
hidrogênio? 

3.59 Os nírbags automotivos enchem-se quando a a.zida de 
sódio, NaN3, decompõe-se rapidamente em seus ele
n1entos constituintes: 

2NaN3(S) 2Na(s) + 3N2(g) 
(a) Qual a quantidade de matéria de N 2 produzida pela 
decon1posição de 2,50 molde NaN3? 
(b) Quantos gran1as de NaN~ são necessários para for
mar 6,00 g de gás nitrogênio? 

Reagentes limitantes; rendimentos teóricos 

3.63 (a) Defina os termos reagentes limitantes e reagentes em 
excesso. 
(b) Por que as quantidades de produtos formadas em 
uma reação são determinadas somente pela quantidade 
do reagente limitante? 

3.64 (a) Defina os termos rendimento teórico, rendimento real 
e rendi1nento percentual. (b) Por que o rendimento real de 
uma reação é quase sempre menor que o rendimento 
teórico? 

3.65 Nitrogênio (N2) e hidrogênio (H2) reagem para formar 
amônia (NH3). Considere a mistura de N2 e H2 mostrada 
na figura que acompanha esse exercício. As esferas 
azuis representam o N e as brancas, o H. Desenhe uma 
representação da mistura produzida, supondo-se que a 

(c) Quantos gramas de NaN3 sã.o nt>cessários para pro
duzir 10 ft3 de gás nitrogênio se a densidade do gás é 
1,25 g/L? 

3.60 A combustão completa do octano C8H18' componente da 
gasolina, ocorre con10 a seguir: 

2C8H 18(/) + 2502(g) 16C02(g) + 18H20(g) 
(a) Qual a quantidade de matéria de 0 2 necessária para 
queimar 0,750 mol de CgH18? 
(b) Quantos grani.as de 0 2 são necessários para queimar 
5,00 g de CgH18? 
(c) O octano tem densidade de 0,692 g/mL a 20 ºC. Quan
tos gramas de 0 2 são necessários para queimar 1,00 gal de 
CsH 1s? 

3.61 Um pedaço de folha de aluminio de 1,00 cm2 e 0,550 mm 
de espessura é colocado para reagir com bromo para 
formar brometo de alumínio como mostrado na foto 
que acon1panha este exerdcio. (a) Qual a quantidade de 
matéria de alumínio usada? (A densidade do alumínio é 
2,699 g/ cm3

.) (b) Quantos gramas de brometo de alumí
nio é formado, supondo-se que o alurninio reage com
pletamente? 

3.62 A detonação da nitroglicerina ocorre como a seguir: 
4C::3Hsl\1 10~(/) 

12C01(g) + 6N2(g) 0 2(g)+ 10H20(g) 
(a) Se uma amostra contendo 3,00 mL de nitroglicerina 
(densidade = 1,592 g/ mL) é detonada, qual a quantidade 
de matéria total de gases produzida? (b) Se cada mo! de 
gás ocupa 55 L sob essas condições de explosão, quantos 
litros de gases são produzidos? (c) Quantos gramas de 
N 2 são produzidos na detonação? 

reação foi completa. Como você chegou a sua represen
tação? Qual é o reagente limitante neste caso? 

• 
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3.66 O monóxido de nitrogênio e o oxigênio reagem para for
mar dióxido de nitrogênio. Considere a mistura NO e Oi 
mostrada na figura que acompanha este exercício. As 
esferas azuis representam o N e as vermell1as o O. Dese
nhe uma representação para a nústura produzida, su
pondo que a reação foi completa. Como você d1egou a 
essa representação? Qual é o reagente lin1itante neste 
caso? 

• 
• 

3.67 ·um fabricante de bicicletas tem 4.250 rodas, 2.755 estru
turas e 2.255 guidões. (a) Quantas bicicletas podem ser 
feitas com essas partes? (b) Quantas partes de cada tipo 
sobrarão? (c) Qual é a parte que lintlta a produção das 
bicicletas? 

3.68 Uma indústria de engarrafamento tem 115.350 garrafas 
com capacidade de 355 mL, 122.500 tampas e 39.3775 L 
de bebida. (a) Quantas garrafas poden1 ser cheias e tam
padas? (b) Quanto sobrará de cada item? (e) Qual o 
componente que limita a produção? 

3.69 O hidróxido de sódio reage com d ióxido de carbono 
como a seguir: 

2NaOH(s)+ C02(g) Na2C03(s)+Hz0(1) 
Qual reagente é o reagente limitante quando 1,70 molde 
NaOl-J reage com 1,00 n1ol de C02? Qual quantidade de 
matéria de a2CO, pode ser produzida? Qual quantida
de de matéria do reagente em excesso sobra após a rea
ção se completar? 

3.70 O hidróxido de aJurnínio reage com ácido sulf(uico 
como a seguJr: 
2Al(OH)3{s)+ 3~S04 (aq) --+ 

A12(S04 h(aq)+ 6H20(/) 
Qual reagente é o reagente limitan te q uando 0,450 mol 
de AJ(OH)3 reage com 0,550 molde H~047 Qual quanti
dade de matéria de Al2(S04h pode ser formada sob essas 
condições? Qual quantidade de matéria do reagente em 
excesso sobra após a reação se completar? 

3.71 A efervescência produzida quando um comprimido de 
Alka-Seltzer® é dissolvido em água deve-se à reação en
tre o bicarbonato de sódio (NaHC01) e o ácido cítrico 
(HJC6Hs0 1): 
3NaHC03(nq) + H3CJi50 1 (aq) --+ 

3C02(g) + 3H20(/) + Na3C6H,07 (nq) 
Em determinado experimento 1,00 g de bicarbonato de 
sódio e 1,00 g de ácido cítrico são deixados reagir: (a) Qual 
é o reagente limitante? (b) Quantos gramas de dióxido de 
carbono são formados? (e) Quantos gramas de reagente 
em excesso sobram depois que o reagente limitante é 
completamente consumido? 

3.72 Uma das etapas no processo comercial para converter 
amônia em ácido nítrico é a conversão de NH3 em NO: 

4NH3(g)+ 502(g) 4NO(g) + 6H20(g) 
Em determinado experimento, 2,25 g de NH3 reage com 
3,75 g de 0 2• (a) Qual é o reagente limitante? (b) Quan
tos gramas de NO são formados? (e) Quantos gramas 
de reagente em excesso sobram após o consumo com
pleto do reagente limitante? 

3.73 As soluções de carbonato de sódio e n itrato de prata rea
gem para formar carbonato de prata sólido e uma solu
ção de nitrato de sódio. Uma solução contendo 6,50 g de 
carbonato de sódio é misturada com tU'lla solução con
tendo 7,00 g de njtrato de prata. Quantos gramas de car
bonato de sódio, nitrato de prata, carbonato de prata e 
nitra to de sódio estão presentes ao final da reação? 

3.74 As soluções de ácido sulfluico e acetato de churnbo(Il) 
reagem para formar sulfato de chumbo(IT) sólido e uma 
solução de ácido acético. Se 7,50 g de ácido sulfúrico e 
7,50 g de acetato de chumbo(Tl) são misturados, calcule 
o número de gramas de ácido sulfúrico, acetato de 
dlurnbo(II), sulfato de chumbo(ll) e ácido acético pre
sentes na mistura ao final da reação. 

3.75 Quando benzeno (C6H6) reage con1 bromo (Br2), ob
tém-se bromobenzeno (C6H,Br): 

C.H~ + B!i C.H5Br+ HBr 
(a) Qual o rendimento teórico de bro1nobenzeno nessa 
reação quando 30,0 g de benzeno reagem com 65,0 g de 
bromo? (b) Se o rendimento real de bromobenzeno foi 
de 56,7 g, qual o rendimento percentual? 

3.76 Quando etano (CiHt,) reage com cloro (OJ, o produto 
principal é C2HsC1, n1as outros produtos contendo clo
ro, con10 CzH4Cli, são obtidos em quantidades peque
nas. A formação desses outros produtos reduz o 
rendimento de C2H 5CI. (a) Supondo que C2H6 e Cl2 rea
gem para formar apenas C2H,O e HCl, calcule o rendi
mento teórico de CzH50. (b) Calcule o rendimento 
percentual de C2H ,CI se a reação de 125 g de CzH0 com 
225 g de Cl2 produz 206 g de C2.H,CI. 

3.77 Lítio e nitrogênio reagem para produzir nitreto de lítio: 
6Li(s) + N 2(g) 2Li3N(s) 

Se 5,00 g de cada reagente reagem levando a um rendi
mento de 80,So/o, quantos gramas de Li3N s.io obtidos da 

- ? reaçao. 
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3.78 Quando o gás sulfeto de hidrogênio é borbulhado em 
un\a solução de hidróxido de sódio, a reação forma sul
feto de sódio e água. Quantos gramas de sulfeto de só
dio são formados se 2,00 g de sulfeto de hidrogênio são 

Exercícios adicionais 

3.79 Escreva a equação quimica balanceada para: (a) a com
bustão completa do ácido butfrico, HC4~02{/), tLrn 
composto produzido quando a manteiga se torna ranço
sa; (b) a decon1posição do hidróxido de cobre(JI) sólido 
em óxido de cobre(ll) e vapor de água; (e) a reação de 
combinação entre o zinco metálico e o gás cloro. 

3.80 A efetividade dos fertilizantes nitrogenados depende 
tanto de sua habilidade em disponibilizar o nitrogênio 
para as plantas con10 da quantidade de nitrogênio que 
eles podem ctisponibilizar. Quatro fertilizantes comuns, 
que contêm nitrogênio, são amônia, nitrato de amônio, 
sulfato de amônia e uréia [(Nl-1.2)2CO]. Classifique esses 
fertilizantes em termos da porcentagem en1 n1assa de ni
trogênio que eles contê1n. 

3.81 (a) O diamante é uma forn1a natural de carbono puro. 
Qual é a quantidade de matéria de carbono existente em 
um ctiamante de 1,25 quilate (1quilate=0,200 g)? Quan
tos áto1nos de carbono esse diamante possui? {b) A fór
mula molecular do ácido acetilsalicílico (aspirina), um 
dos analgésicos mais comuns, é HC9H 70 4• Qual a quan
tidade de ma té ria de HC9HP4 existente em um compri
n1ido de aspirina de 0,500 g? Quantas moléculas de 
HC9 H70 4 existem nesse comprimido? 

3.82 (a) Uma molécula de antibiótico conhecida como penici
lina G tem uma massa de 5,342 x 10-~1 g. Qual é a massa 
molar da penicilina G? (b) A hemoglobina, a proteú\a 
trans portadora de oxigênio presente nos glóbulos ver
melhos, tem quatro átomos de ferro por 1nolécula e con
té m 0,340o/o de ferro en1 1nassa. Calcule a massa molar 
da hemoglobina. 

3.83 Cristais muito pequenos constituídos de mil a cem mil 
átomos, chamados pontos quânticos, estão sendo pes
quisados para uso em dispositivos eletrônicos. 
(a) Calcule a massa en1 gran1as de um ponto quântico 
consti tuído de 10 mil átomos de s ilício. 
(b ) Suponha que o silício e1n um ponto tenha uma densi
dade de 2,3 g/ cm3

, calcule seu volum.e. 
(e) Suponha que o ponto tenha o formato de um cubo, 
calcule o comprimento das arestas desse cubo. 

3.84 A serotonina é um composto que conduz in1pulsos ner
vosos no cérebro. Ela contém 68,2% em massa de C, 
6,86°/o em massa de H, 15,9°/o em massa de N e 9,08°1.. em 
n1assa de O. Sua massa molar é 176 g/mol. Determine 
sua fórmula molecular. 

3.85 O coa la se a limenta exclusivamente de folhas de eucalip
to. Seu siste.ma digestivo desintoxica o óleo de eucalipto, 
un1 veneno para outros animais. O constituinte princi
pal do óleo de eucalipto é uma substância chan1ada eu
calipto!, que contém 77,87°/,) de C, 11,76°/o de H e o 
restante de O. (a) Qual é a fórn1ula mú1i1na dessa subs
t.'lncia? (b) Um espectro de massa de eucalipto! mostra 
um pico a aproximadamente 154 u. Qual é a fórmula 
molecular dessa substância? 

borbulhados em ttma solução contendo 2,00 g de hidró
xido de sódio, supondo que o sulfeto de sódio é produ
zido con1 92,0o/o de rendimento? 

3.86 A vanilina, o aromatizante principal da baunilha, con
tém C, H e O. Quando 1,05 g dessa substância sofre 
combustão con1pleta, 2,43 g de C02 e 0,50 g de H20 são 
produzidos. Qual é a fórmula mínima da vanilina? 

(3.871 Descobriu-se que um composto orgânico contém ape
nas C, H e Cl. Quando uma amostra de 1,50 g desse 
composto sofreu combustão completa ao ar, 3,52 g de 
C02 foram formados. Em un1 experin1ento separado o 
cloro presente em uma amostra de 1,00 g do composto 
foi convertido em 1,27 g de AgCL. Determine a fónnula 
mínima do composto. 

[3.88] Um composto oxibromato, KBrO~, onde x é desconhecido, 
é analisado, descobrindo que ele contém 52,92°/o de Br. 
Qual o valor de x? 

3.89 Um eleniento X fo rma um iodeto (Xl~ e um cloreto 
(XCIJ. O iode to é convertido quantitativamente para o 
cloreto quando aquecido em um fluxo de cloro: 

2Xl3 + 3Cl2 2XCl3 + 312 

Se 0,5000 g de XJ3 é tratado, 0,2360 g de XCIJ é obtido. 
(a) Calcule a massa atômica do elemento X. (b) Identi
fique o elemento X. 

3.90 U1n método usado pela Agência de Proteção An1bien
tal (EPA) norte-americana para determinar a concen
tração de ozônio no ar é passar uma am.ostra de ar por 
um 'borbulha dor' contendo iodeto de sódio, que remo
ve o ozônio de acoJ"do com a seguinte equação: 

0 1(g)+2Nal(aq)+H20(/) --+ 
0 2(g) + 12(s) + 2NaOH(aq) 

(a) Qua 1 a quantidade de matéria de iodeto de sódio ne
cessária para remover 3,8 x 10-5 molde 0 3? (b) Quantos 
granias de iodeto de sódio são necessários para remo
ver 0,550 mg de 0 3? 

3.91 Uma indústria quírnica usa e nergia elétrica para de
compor soluções aquosas de NaCl para prodU2ir 0 21 
H2 e NaOl-T: 

2NaCl(nq) + 2H20(/) 2NaOH(aq) + H2(g) + C12(g) 
Se a indústria produz 1,5x106 kg (1.500 tone ladas) de 
C~ por dia, faça urna estimativa das quantidades de H2 

e NaO'H produzidas. 
3.92 A gordura armazenada na corcunda de um can1elo é 

fonte de energia e água. Calcule a massa de H 20 produ
zida pelo metabolismo de 1,0 kg de gordura, supondo 
que a gordura consiste inteiramente de triestearina 
(C;7H 1100 6), gordura animal típica, e supondo que, du
rante o metabo lis mo, a triestearina reage com 0 2 para 
forn1ar apenas C02 e H20. 

3.93 Quando os hidrocarbonetos são queimados em uma 
quantidade Limitada de ar, forn1a-se tanto CO quanto 
C02. Quando 0,450 g de um hidrocarboneto em parti
cular foi queimado ao ar, 0,467 g de CO, 0,733 g de C02 

e 0,450 g de H 20 foi formada. (a) Qual é a fórn1ula míni
ma do coniposto? (b) Quantos gramas de 0 2 foram usa-
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dos na reação? (c) Quantos gramas seriam necessários 
para a combustão completa? 

3.94 Uni a mistura de N 2(g) e H 2(g) reage en1 un1 recipien te 
fechado para formar amônia, NH3(g}. A reação pára an
tes que qualquer reagente tenha sido totalmente consu
mido. Nesse ponto, 2,0 mol de N2, 2,0 mo! de H2 e 2,0 
mol de NH3 estão presentes. Qual a quantidade de ma
téria de N2 e f'4 presente no início da reação? 

13.951 Uma mistura contendo KCI03' K2C03, KHC03 e KCI foi 
aquecida, produzindo os gases C021 0 2 e H 20, de acor
do com as seguintes equações: 

2KCI03(s) 2KCl(s) + 302(g) 

2KHC03(s) K20(s)+ H10(g)+ 2C02(g) 

K 1C01(s) K10(s) + C02(g) 

O KCl não reage sob essas condições de reação. Se 
100,0 g da mistura produzem l,80 g d e H 20, 13,20 g 
de C02 e 4,00 g de 0 2, qual era a composição original da 
mistura? (Suponha uma decon1posição completa.) 

Exercícios cumulativos 

(Esses exercícios exigem habilidade dos capítulos anteriores, 
bem como do presente capítulo.) 
3.98 Considere uma amostra de carbonato de cálcio na for

ma de um cubo n1edindo 1,25 in. em cada aresta. Se a 
amostra tem densidade de 2,71 g/cm3

, quantos áto
mos de oxigênio ela contém? 

3.99 (a) Você recebe um cubo de prata metál ica que mede 
l,OOOcmdearesta. A d ensidade da prata é 10,49 g/cm3

• 

Quantos áton1os tem o cubo? (b) Con10 os átomos são 
esféricos, eles não podem ocupar todo o espaço do 
cubo. Os átomos de prata arranjam-se en1 um sólido de 
tal forma que 74o/o do volume do sólido está realmente 
preenchido com átomos de prata. Calcule o volume de 
um único átomo de prata. (c) Usando o volume de um 
átomo de prata, e a fórmula para volum.e de uma esfera, 
calcule o raio em angstrõrns de wn á tomo de prata. 

3.100 Se un1 au ton1óvel roda 125 n1i con1 un1 consumo de 
19,5 mi/ gal, quantos quilogramas de Có2 são produ
z.idos? Suponha que a gasolina é composta de octano, 
C8H 8(f), cuja densidade é 0,69 g/1nL. 

[3.101) Em 1865 um químico relatou que reagiu uma amostra 
de prata pura de peso conhecido com ácido nítrico e 
recuperou toda a prata como nitrato de p.rata puro. 
Descobriu-se que a relação de n1assa da prata para o 
nitrato de prata é 0,634985. Usando apenas essa rea
ção e os valores aceitos atualmente para as massas 
atômicas da prata e do oxigênio, calcule a massa atô-

3.96 Quando uma mistura de 10,0 g de acetileno (~H2) e 10,0 g 
de oxigênio (02) entra em cornbustão, são produzidos 
C02 e H 20. (a) Escreva a equação quím ica balanceada 
para essa reação. (b) Qual é o reagente Limitante? (c) 
Quantos gramas de C2~ 0 2 , C02 e f l10 estão presen
tes após o final da reação? 

3.97 A aspirina (C9H~04) é produzida a partir do ácido sali
cilico (C7H60 3) e do anidrido acético (C4l-160 3): 

C7H 60 3 + C4H.0 3 C9H80~ + HC2H30 2 

(a) Qual a quantidade de ácido salicilico necessária 
para produzir 1,5 x 102 kg de aspirina, supondo que 
todo o ácido salia1ico é convertido em aspirina? (b) Qual 
a quantidade de ácido salicllico necessária se apenas 
80o/c, do ácido salicílico fosse convertido em aspirina? 
(c) Qual o rendimento teórico da aspirina se 185 kg de 
ácido salicílico reagem con1 125 kg de anidrido acético? 
(d) Se a situação descrita no item (c) produz 182 kg de 
aspirina, qual é o rendimento percentual? 

mica do nitrogênio. Compare-a com o valor aceito 
atualmente. 

L3.102) Um carvão em particular contém 2,S'Yo d e enxofre em 
massa. Quando esse carvão é quei1nado, o enxofre é 
convt!'rtido em gás dióxido de enxofre. O dióxido de 
enxofre reage com óxido de cálcio para formar sulfito 
de cálcio. (a) Escreva a equação química balanceada. 
(b) Se o carvão é quein1ado em uma usina termelétrica 
que usa 2 mil toneladas de carvão por dia, q ual é a 
p rodução diária de s ulfito de cálcio? 

[3.103) O cianeto de hidrogênio, HCN, é un1 gás venenoso. 
A dose letal é aproximadamente 300 mg de HCN por 
quilograma de ar, quando inalado. (a) Calcule a quanti
dade de HCN que fornece a dose letal em um pequeno 
laboratório medindo 12 por 15 por 8,0 ~ A densidade do 
ar a 26 •e é 0,00118 g/ cm3

• (b) Se o HCN é formado pela 
reação de NaCN con1 um ácido cotno l-f;z504, qual a 
massa de NaCN que fon1ece a dose letal no laboratório? 

2NaCN(s) + H2S04 (nq) Na2S04 (nq) + 2HCN{g) 
(c) Forma-se H'CN quando fibras sintéticas contendo 
Orlon411 ou AcriJan• S<'io queimadas. Acrilan® tem fórmu
la mínima 0-!iCHCN; logo, HCN é 50,9°/o da fórmula 
em massa. Um tarte n1eclindo 12por15 ft contém 30 oz 
de fibras AcriJan por jarda quadrada de carpete. Se o 
tapete queima, urna dose letal de HCN será prodi.rzida 
na sala? Suponha que o rendimento de HCN a partir 
das fibras é 20o/o e que SOo/o do carpete é consumido. 



Capítulo 

Reações em soluções 
aquosas e estequiometria 
de soluções 

raticamente dois terços de nosso planeta são cobertos por água, 
a substância mais abundante no organismo. Sendo a água tão comum, temos a 
tendência de considerar triviais suas propriedades químicas e físicas. Entretan
to, veremos repetidamente por todo o livro que ela possui muitas propriedades 
não-usuais, essencjais à vida na Terra. 

Uma das propriedades mais iro.portantes da água é a capacidade de disso
lução de grande variedade de substâncias. Por essa razã.o, a água, na nattu·eza, 
quer seja a mais pura água potável de uma torneira ou de uma fonte lúnpida 
da montanha, contém invariavelmente vasto número de substâncias dissolvi
das. As soluções nas quais a água é o solvente são chamadas soluções aquosas. 

Muitas das reações químicas que ocorrem en1 nós e ao nosso redor envol
vem substâncias dissolvidas em água. Os nutrientes dissolvidos no sangue são 
transportados para as células, onde participam de reações que ajudam a nos 
manter vivos. As peças dos automóveis enferrujam quando ficam em. contato 
freqüente com soluções aquosas que contêm várias substâncias dissolvidas. 
Cavernas n1aravilhosas de calcário (Figura 4.1) são formadas pela ação d.edis
solução da água subterrânea que contém dióxido de caxbono, C02(nq): 

[4.1] 

Vimos no Capítulo 3 alguns exemplos de tipos de reações químicas e como 
estas são descritas. Neste capítulo continuaremos examinando essas reações 
nos atendo às soluções aquosas. Grande parte das reações químicas importan
tes ocorre em soluções aquosas, sendo necessário entender o vocabulário e os 
conceitos usados para descrever e compreender esse assunto. Além disso, am
pliaremos os conceitos de estequiometria aprendidos no Capítulo 3 abordan
do a forma de expressar as concentrações de soluções e de usá-las. 

4.1 Propriedades gerais das soluções aquosas 

Solução é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias. ooo (Se
ção 1.2) A substância presente em maior quantidade é normalmente chama
da solvente. As outras substâncias na solução são conhecidas como solutos, e 
dizemos que elas estão dissolvidas no solvente. Quando uma pequena quanti-

.... O que está por vir ~ 

• Começamos examinando a na tu· 
reza das substâncias dissolvidas 
em água, se existem em água na 
forma de (ons, de moléculas ou 
de uma mistura das duas. Essa 
infonnação é necessária para que 
se entenda a natureza dos rea
gentes em soluções aquosas. 

• Três tipos principais de proces
sos ocorrem em solução aquosa: 
reações de precipitação, de áci
do-base e de oxirredução. 

• Renç/Jes de precipitnçtio são aque
las nas quais reagentes solúveis 
geram um produto insolúvel. 

• Reações ácido-base são aquelas em 
que íons H' são transferidos en
tre os reagentes. 

• Renções de axirredução são aque
las nas quais elétrons são trans
feridos entre os reagentes. 

• Reações entre íons podem ser 
representadas por l'q11nçõe$ iônicas 
que mostram, por exemplo, como 
os íons podem sé con1binar para 
formar precipitados, ou como são 
removidos da solução ou mudam 
de alguma outra m.aneira. 

• Depois de examinar os tipos 
comuns de reações químicas e 
como estas são reconhecidas e 
descritas, abordaremos como as 
concentrnçoc.'s de soluções podem 
ser expressas. 

• Concluímos o capítulo exami
nando como os conceitos de este
quiometria e concentração po
dem ser usados para determinar 
as quantidades e concentrações 
de várias substâncias. 
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dade de cloreto de sódio (NaCI) é dissolvida em grande quantidade de água; 
por exemplo, a água é o solvente, e o cloreto de sódio, o soluto. 

Propriedades eletrolíticas 
Imagine-se preparando duas soluções aquosas - uma dissolvendo uma 

colher de chá de sal de cozinha (cloreto de sódio) em uma xícara de água, e ou
tra dissolvendo uma colher de açúcar refinado (sacarose) em uma xícara de 
água. Ambas as soluções são límpidas e iJ.1colores. Em que elas diferem? Uma 
diferença, que não é imediatamente óbvia, é a respeito de suas condutividades 
elétricas: a solução de sal é boa condutora de eletricidade, enquanto a solução 
de açúcar não é. 

Pode-se determinar se uma solução conduz ou não eletricidade usando-se 
um dispositivo como o mostrado na Figura 4.2. Para acender a lâmpada, a cor
rente elétrica deve fluir entre os dois eletrodos imersos na solução. Apesar de a 
água por si só não ser um bom condutor de eletricidade, a presença de ions faz 
com que as soluções aquosas sejam bons condutores. Os ions transportam car
ga elétrica de um eletrodo para outro, fechando o circuito. Portanto, a conduti
vidade das soluções de 'NaCl mdica a presença de íons na solução, e a falta de 
condutividade da sacarose, a ausência de íons. Quando NaCl se dissolve en1 
água, a solução contém íons Na+ e c1-, cada um rodeado por moléculas 
de água. Quando a sacarose (C12H 220 11 ) se dissolve em água, a solução contém 
ape11as moléculas neutras de sacarose rodeadas por moléculas de água. 

Uma substância (como NaCl) cujas soluções aquosas contêm íons é cha
mada eletrólito. Uma substâi1cia (como C12H220 u) que não forma íons em 
solução é chamada n ão-eletrólito. A diferença entre NaCl e C12H 220 11 

deve-se em grande parte ao fato de o NaCl ser iônico, enquanto C12H 220 11 é 
molecular. 

Nenhum. 
íon 

(a) 

o o Poucos 
íons 

(b) 

Figura 4.1 Quando o C02 se 
dissolve em água, a solução 
resultante é ligeiramente ácida. 
As cavernas de calcário são 
formadas pela ação de dissolução 
dessa solução ácida agindo no 
CaC03 do calcário. 

MODELOS 3-D 
Cloreto de sódio, Sacarose 

ANIMAÇÃO 
Eletrólitos e não-eletrólitos 

o 
••º 0 0 

Muitos 
íons 

(e) 

Figura 4.2 Dispositivo para detectar íons em solução. A capacidade de uma solução para conduzir eletricidade depende do 
número de íons que ela contém. (a) Uma solução de niio-eletrólitos não contém fons e a lâmpada niio acende. (b e c) Uma 
solução de eletrólitos contém íons que servem como transportadores de carga e fazem com que a luz acenda. Se a solução 
contém poucos fons, a lâmpada apresenta brilho fraco, como em (b). Se a solução contém muitos íons, a lâmpada brilha 
intensamente, como em (e). 
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(a) (b) 

Figura 4.3 (a) Dissolução de um composto iônico. Quando um composto iônico se dissolve em água, as moléculas de H20 
separam, circulam e dispersam os íons no líquido. (b) O metanol, CH30H, um composto molecular, dissolve-se sem formar 
íons. As moléculas do metanol podem ser encontradas nas esferas pretas, que representam os átomos de carbono. Tanto no 
item (a) como no (b), as moléculas de água foram afastadas para que as partículas do soluto sejam vistas mais nitidamente. 

ANIMAÇÃO 
Dissolução do NaCI em água 

Compostos iônicos em água 
Lembre-se da Seção 2.7 e, principalmente, da Figura 2.23- o NaCl consti

tuj-se de um arranjo ordenado de íons Na+ e Cr. Quando NaCl se dissolve en1 
água, cada íon se separa da estrutura cristalina e se dispersa por toda a solu
ção, como mostrado na Figura 4.3 (a). O sólido iônico dissocia-se e:m seus íons 
constituintes à medida que se dissolve. 

A água é um solvente muito eficaz para compostos iônicos. Apesar de ser uma molécula eletricamente neutra, 
um dos lados da molécula (o átomo de O) é rico em eléh·ons e possui carga parcial negativa. O outro lado (os áto
mos de H) tem carga parcial positiva. Os íons positivos (cátions) são atraídos pelo lado negativo de H10, e os 

' íons negativos (ânions) são atraídos pelo lado positivo. A medida que um con1posto iônico se dissolve, os íons 
ficam rodeados de moléculas de H 20 como n1ostrado na Figura 4.3 (a). Esse processo ajuda a estabilizar os íons 
em solução e previne que cátions e ânions se combinem novamente. Além disso, como os íons e suas camadas 
circttndantes de moléculas de água pode:n1 se mover .livremente, os íons tomam-se uniformemente dispersos por 
toda a solução. 

Em geral podemos prever a natureza dos íons presentes em unia solução de um composto iônico a partir do 
nome químico da substância. Sulfato de sódio (Na2S04), por exemplo, dissocia-se em íons sódio (Na+) e íons sulfato 
(S04

2
} . Você deve ter e1n mente as fórmulas e as cargas dos íons comuns (Tabelas 2.4e 2.5) para entender as formas 

nas quais um composto iônico existe em solução aquosa. 

Compostos moleculares em água 
Quando un1 composto molecular se dissolve em água, a solução normalmente compõe-se de moléculas intac

tas dispersas pela solução. Conseqüentemente, a maioria dos compostos moleculares são não-eletrólitos. Por 
exemplo, uma solução de metanol (CH30H) em água é inteira de moléculas de CH30H dispersas por toda a água 
[Figura 4.3 (b)]. 

Entretanto, existem algumas substâncias molec1Llares cujas soluções aquosas contêm ions. A mais importante 
destas são os ácidos. Por exemplo, quando HCl(g) se dissolve em água para formar ácido clorídrico, H C l(aq), ele io
niza-se ou separa-se em íons H+(aq) e Cr(aq). 

FILME 
Eletrólitos fortes e fracos 

Eletrólitos fortes e fracos 
Há duas categorias de eleb·ólitos, fortes e fracos, que diferem na extensão 

de condução de eletricidade. Os eletrólitos fortes são os solutos que existem 
em solução totalmente ou quase total como íons. Essencialmente todos os com
postos iônicos solúveis (como NaCl) e alguns con1postos moleculares (como 
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HCI) são eletrólitos fortes. Os eletrólitos fracos são os solutos que existem en• 
solução, na maioria das vezes, na forn1a de moléculas com apenas uma peque
na fração na forma de íons. Por exemplo, em uma solução de ácido acético 
(HC2H30 2) a maioria do soluto está presente como .moléculas de HC,.~02• 
Apenas uma peque.na fração de HC2H30 2 está presente como íons I-I.(11q) e C2H30 ; (11q). 

MODELOS 3-0 
' HCI, Acido acético 

Devemos ter muito cuidado para não confundir a extensão na qual u.01 eletrólito se dissolve com sua classifica
ção como forte ou fraco. Por exemplo, HC2I-130 2 é extremame11te solúvel em água, mas é um eletrólito fraco. 
O Ba(OH)2, por outro lado, não é muito solúvel, mas a quantidade de substância que se dissolve dissocia-se quase 
completamente, portanto o Ba(OH)2 é um eletrólito forte. 

Quando um eletrólito fraco, con10 o ácido acético, ioniza-se em solução, escrevemos a reação da seguinte maneira: 

(4.21 

A seta dupla si.gnifica que a reação pode ocorrer em ambos os sentidos. Em determinado momento, algumas 
moléculas de HC2H30 2 são ionizadas para formar W e CzH30 2- . Ao mesmo tempo, os íons ·w e C2H30 2- combi
nam-se novamente para formar HC2H 30 2• O balanço entre esses processos opostos determina os números relativos 
de íons e moléculas neutras. Ele também produz um estado de equilíbrio químico que varia de um eletrólito fraco 
para outro. O equi líbrio químico é extremamente importante e dedicaremos os capítulos 15 a 17 para examiná-lo 
em detalhes. 

Os quúnicos l.1sam a seta dupla para representar a ionização de eletrólitos fracos e u ma seta única para ioniza
ção de eletróUtos fortes. Uma vez que o HCI é um eletrólito forte, escrevemos a equação para a ionização do HCI 
como segue: 

HCl(nq) -~ .W(11q) + cr(11q) [4.3] 

A seta única indica que os íons W e Cr não têm tendência de se con1binar novamente em ági1a para formar mo
léculas de HCl. 

Nas seções posteriores começamos a olhar con1 mais detalhes como podemos usar a composição de um com
posto para prever se ele é um eletrólito forte, se é fraco ou um não-eletrólito. Para o mom.ento, é importante lem
brar apenas que co111postos iónicos solúveis siío eletrólitos fortes. Identificamos os compostos iônicos corno sendo os 
constituídos de metais e não-metajs (como NaCJ, FeSO~ e A1(NO.J3), ou co1npostos contendo o íon amônio, NI-14 ... 

(como NH~Br e (NH4) 2C03). 

COMO FAZER 4.1 

O diagrama à direita representa uma solução de um dos seguintes compostos: 
MgC!v KCL ou J4)04• Qual solução é n1ais bem representada pelo diagrama? 

Solução O diagrama mostra duas vezes mais cátions que ânions, consistente 
com a fórmula J<?O,. 
PRATIQUE 

Se você tivesse que desenhar un1 diagrama (como o mostrado à djreita) repre
sentando as soluções aquosas de cada um dos segu intes compostos iônicos, 
quantos ânions você mostraria se o diagrama tivesse seis cátions? (a) NiS04; 

(b) Ca(NOJ2; (e) Na;PO~; (d) Al2(SO,h. 
Respostas: (a) 6; (b) 12; (e) 2; (d) 9. 

4 .2 Reações de precipitação 

A Figura 4.4 mostra duas soluções límpidas sendo misturadas, uma contendo nitrato de chumbo (Pb(N03)z) e a 
outra, iodeto de potássio (KI). A reação entre esses dois solutos dá origem a um produto amarelo insolúvel. As rea
ções que resultam na formação de um produto insolúvel são conhecidas co1no reações de precipitação. Um preci
pitado é um sólido insol.úvel formado por uma reação em solução. Na Figura 4.4 o precipitado é iodeto de chumbo 
(Pblz), um composto que tem solubilidade mtúto baixa em água: 

Pb(NO.J2(aq) + 2Kl(nq) -~ Pbl.i(s) + 2KN03{11q) [4.4] 
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+ tt-NO • • 

• 
2 Kl(nq) 

Figura 4.4 A adição de uma solução incolor de iodeto de potássio (KI) a uma solução incolor de nitrato de chumbo 
(Pb(N0 1) 2) produz um precipitado amarelo de iodeto de chumbo (Pbl2) que se assenta lentamente no fundo do béquer. 

O outro produto dessa reação, nitrato de potássio, pern1anece em solução. 
As reações de precipitação ocorrem quando certos pares de íotzs de cargas 

contrárias se atrae111 tão forte111e11te que Jor1na111 11111 sólido iônico i11so/6vel. Para 
determinar se certas combinações de íons formam compostos insolúveis, 

FILME 
Reações de precipitação 

d evemos levar em conta algumas diretrizes ou regras que dizem respeito às so.lubilidades de compostos iônicos 
comuns. 

Regras de solubilidades para compostos iônicos 
Solubilidade de uma substância é a quantidade d,essa substância que pode ser dissolvida em certas quantidade 

de solvente. Apenas 1,2 x 10-3 molde PbI2 dissolve-se em um litro de água a 25 ºC. Em nossos estudos, qualquer 
substância com solubilidade menor que 0,01 mol/Lserá considerada inso/IÍvel. Nesses casos, a atração entre os fons 
de cargas contrárias no sólido é muito grande para a molécula de água separá-los por uma extensão considerável, e 
a substância permanece não dissolvida na totalidade. 

Infelizmente 11ão existem regras baseadas em propriedades físicas simples tais como cargas iô1ucas para nos 
giúar na determinação de tt1n composto iônico em particular ser solúvel ou não. Entretanto, observações experi
mentais têm nos levado a regras para previsão da solubilidade de compostos iônicos, Por exemplo, os experimen
tos m.ostram que todos os compostos iônicos coniuns que contêm o ânion nitrato, N03- , são solúveis em água. 
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A Tabela 4.1 resume as regras de solubilidade para compostos iônicos comuns. Ela está organizada de acordo com 
o ânion no composto, mas revela muitos princípios importantes sobre cátions. Observe que todos os co111postos iôni
cos co1111111s de íons de 111etnis nlcnlinos (grupo 1A dn tabela periódica) e de íons n111ônio (NH4+) são sollÍveis e1n água. 

TABELA 4.1 Regras de solubilidade em água para compostos iônicos comuns 

Compostos iônicos solúveis 

Compostos contendo 

Compos tos iônicos insolúveis 

Compostos contendo 

COMO FAZER 4.2 

NO -a 
C2H3Üz

c1-
Br-

r 
so}-

co 2
-3 

PO :i-
4 

0!1 

Exceções importantes 

Nenhuma 

Nenhuma 

Con1postos de Ag' , Hg/· e Pb1
• 

Compostos de Ag· , Hg2
2
• e Pb2+ 

Compostos de Ag' , Hg2
2

' e Pb2
' 

Compostos de Sr2
' , Ba2

' , Hg2
2
• e Pb2

• 

Exceções importantes 

Co1npostos de Nl-1;' dos cátions de metais alcalinos e 
Ca2

· , Sr2
' e Ba2

• 

Compostos de Nl-1; • e dos cátions de metais alcalinos 

Compostos de NH; • e dos cátions de metais alcalinos 

Compostos dos cátions de n1etais alcalinos e Ca2
·, Sr2' e Ba2

' 

Classifique os seguintes compostos iônicos como solúveis ou insolúveis en1 água: (a) carbonato de sódio (N~C03); 
(b) sulfato de cbumbo (PbS04). 

Solução 

Análise: dados os nomes e fórmulas de dois compostos iônicos, pede-se determinar se eles serão solúveis ou insolúve
is em água. 

Planejamento: podemos usar a Tabela 4.1 para responder à pergunta, mas precisamos prestar atenção nos ãnions de 
cada composto porque a tabela é organizada por ãnions. 

Resolução: (a) De acordo com a Tabela 4.1, a maioria dos carbonatos é insolúvel, mas carbonatos de cátions de n1etais 
alcalinos (como o íon sódio) são uma exceção à regra; portanto, são solúveis. Na2C03 é solúvel em água. 

(b) A Tabela 4.1 indica que apesar de a maioria dos s ulfatos ser solúvel, o s ulfato de Pb" é uma exceção. PbS04 é in
solúvel em água. 

PRATIQUE 

Classifique os seguintes compostos como solúveis ou insolúveis e1n água: (a) hidróxido de cobaJto(II); (b) nitrato de 
bário; (e) fosfato de amônio. 

Resposta: (a) insolúvel; (b) solúvel; (c) solúvel. 

Para determinar se um precipitado é forn1ado quando mis turamos soluções aquosas de dois eletrólitos fortes, 
devemos (1) observar os íons presentes nos reagentes, (2) considerar as possíveis combinações de cátions e ânions e 
(3) usar a Tabela 4.1 para determinar se alguma dessas combinações é insolúvel. Por exemplo, se fomurrá um precipi
tado quando soluções de Mg(N03) 2 e NaOH são mish.tradas? Como ta11to o Mg(N03) 2 quanto o NaOH são compos
tos iônicos solúveis, ambos são eletrólitos fortes. A mistura de Mg(N03) 2(aq) e de NaOH(nq) primeiro produz uma 
solução contendo os íons Mg2

• , N03- , Na+ e Orí. Algum dos cátions vai interagir com algum dos ânions para formar 
um composto insolúvel? Além dos reagentes, as outras possibilidades de interação são Mg2

• com Orí e Na+ com 
N03- . Pela Tabela 4.1 vemos que Mg(OH)2 é insolúvel e formará um precipitado; entretanto, NaN03 é solúvel, logo 
N a• e N 0 3- permanecerão em solução. A equação balanceada para a reação de precipitação é: 

[4.Sj 
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Reações de dupla troca (metáteses) 1 

Observe na Equação 4.5 que os cátions nos dois reagentes trocam ânions - o Mg2
' termina com o O~ e o Na 

4 

termina com o N03- . As fórmulas químicas dos produtos são baseadas nas cargas dos íons-são necessários dois 
íons 01-r para produzir un1 composto neutro com o Mg2+ e um N03- para produzir um composto neutro com o Na+. 
C111D {Seção 2.7) A equação só pode ser balanceada depois da determinação das fórmulas químicas dos produtos. 

As reações nas quais íons positivos e negativos parecem trocar contra-íons obedecem à seguinte equação geral: 

AX + BY --+ A Y + BX [4.6] 

Exe111plo: AgN0 3(nq) + KCl(aq) --+ AgCl(s) + KN03(nq) 

Tais reações são conhecidas como reações de dupla troca, ou reações de metátese. Reações de precipitação 
obedecem a esse padrão, bem como muitas reações ácido-base, como veremos na Seção 4.3. 

COMO FAZER 4.3 

(a) Detei:mine qual o precipitado que se forma quando as soluções de BaCL2 e 14'04 são misturadas. {b) Escreva a 
equação química balanceada para a reação. 

Solução 
Análise: dados dois reagentes iônicos, pede-se determinar o produto insolúvel que eles formam. 

Planejamento: precisamos anotar os íons presentes nos reagentes e trocar os ânions entre os dois cátions. Depois de 
escritas as fórmulas qLúmicas para esses produtos, podemos usar a Tabela 4.1 para determinar qual é insolúvel em 
água. Conhecer os produtos também nos permite escrever a equação balanceada para a reação. 
Resolução: (a) Os reagentes contêm os íons Ba2

• , a -, K' eS04
2

" . Se trocamos osânions teremos BaS04 eKCL. De acordo 
com a Tabela 4.1, a maioria dos compostos de 50~2- é solúvel, mas a de Ba2

" não é. Logo, BaS04 é insolúvel e precipitará 
da solução. O KCI, ao contrário, é solúvel. 
(b) Do item (a) sabemos as fórmulas químicas dos produtos, BaSO. e KCL. A equação balanceada mostrando as fases é 

BaC~(aq) + K2S04(nq) BaS04(s) + 2KCl(nq) 

PRATIQUE 

(a) Qual o composto que precipita qi1ando as soluções de Fei(S0 4)3 e LiOH são Lnisturadas? (b) Escreva uma equação 
balanceada para a reação. (c) Misturando as soluções de Ba(N03)i e KOH, haverá formação de precipitado? 
Respostas: {a) Fe(OH)~ (b) Fe2(S04h(aq) + 6LiOH(nq) 2Fe(OH)3(s) + 3Li2S04(nq); (e) não (ambos os produtos 
possíveis são solúveis em água). 

Equações iônicas 
Ao escrever equações químicas para reações em solução aquosa, é útil indicar explicitamente se as substâncias 

dissolvidas estão presentes na maior parte como íons ou como moléculas. Va1nos consid erar a reação de precipita
ção entre Pb(N03) 2 e 2Kl, mostrada anteriormente na figura 4.4: 

Pb(N0~2(nq) + 2KI(nq) ~ Pb!z(s) + 2KN03(aq) 

Uma equação escrita dessa forma, mostrando as fórmulas químicas completas d os reagentes e produtos, é cha
mada eq uação molecular porque mostra as fórmulas químicas dos reagentes e produtos sem indicar seu caráter 
iônico. Como Pb(N03)z- KI e KN03 são todos compostos iônicos solúveis e, portanto, eletrólitos fortes, podemos 
escrever a equação química para indicar explicitamente os íons que estão em solução: 

Pb2~(nq) + 2NO; (nq) + 2K' (aq) + 2T(aq) Pb4(s) + 2K"(nq) + 2N03-(aq) (4.7J 

Uma equação escri ta dessa forma, com todos os eletrólitos fortes solúveis n1ostrados como íons, é conhecida 
como equação iônica completa. 

Observe que os K'"(nq) e N03-(aq) aparecem dos dois lados da Equação 4.7. Os íons que aparecem em formas idên
ticas, juntos tanto dos reagentes quanto dos prodtttos de uma reação iônica completa, são chamados íons espectado
res. Eles estão presentes, mas não tên1 papel direto na reação. Quando os íons espectadores são omitidos na equação 
(eles cancelam-se como grandezas algébricas), dizemos que temos a equação iônica simplificada: 

Pb2+(nq) + 2r(aq) Pb~(s) (4.8] 

1 Palavra de origem grega que sigrufica 'troca'. 
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Uma equação iônica simplificada inclui apenas os íons e moléculas envolvidos diretamente na reação. A carga 
na reação é conservada; logo, a soma das cargas dos íons deve ser a mesma em ambos os lados de uma equação iô
nica simplificada e balanceada. Nesse caso, somando a carga 2+ do cátion com as duas cargas 1- dos ânions, obte
mos zero, a carga do produto e le tricamente neutro. Se todos os íons en1 11111a equação iônica co111pleta são espectadores, 
não ocorre reação. 

As equações iônicas simplificadas são muito utilizadas para ilustrar as similaridades entre um grande nt"unero 
de reações envolvendo eletrólitos. Por exemplo, a Equação 4.8 expressa a característica essencial de uma reação de 
precipitação entre quaisquer e letrólitos fortes contendo Pb2

+ e 1-: os íons Pb2+(aq) e r(aq) combinam-se para formar 
um precipitado de Pb4. Portanto, uma equação iônica simplificada demonstra que mais de un1 co11junto de rea
gentes pode levar à mesma reação simplificada. A equação comple ta, porém, identifica os reagentes reais que par
ticipam da reação. 

As equações i.ônicas simplificadas também indicam que o comportamento 
de uma solução de eletrólito depei1de dos vários tipos de íons que ela contém. 
Soluções aquosas de KI e Mgl2, por exemplo, compartilham várias similarida
des quínúcas porque ambas contêm íons r. Cada espécie de íon tem suas pró
prias características que diferem muito das dos átomos que lhe deram origem. 

Os seguintes passos resumem o procedimento para escrever equações iô
nicas simplificadas: 

1. Escreva a equação molecular balanceada para a reação. 

ATIVIDADE 
Escrevendo reações iônicas 
simplificadas 

2. Reescreva a equação para mostrar os íons que se formam em solução quando cada eletrólito forte solúvel 
se dissocia ou se ioniza nos seus íons constih.tintes. Apenas eletrólitos fortes dissolvidos e111 solução aquosa são es
critos na for111a iônica. 

3. Identifique e cancele os íons espectadores. 

COMO FAZER 4.4 

Escreva a equação iônica simplificada para a reação de precipitação que ocorre quando as soluções de cloreto de cálcio 
e carbonato de sódio são misturadas. 

Solução 
Análise: objetivo é escrever uma equação iônica simplificada para uma reação de precipitação, dados os nomes dos re
agentes presentes na solução. 
Planejamento: precisanlos primeiro escrever as fórmulas químicas dos reagentes e produtos para determinar quajs 
são os produtos insolúveis. Escrevemos e balanceau1os a equação molecular. Em segujda, escrevemos cada eletrólito 
forte solúvel como íons separados para obter a equação iônica completa. Finalmente, elimin amos os íons espectadores 
para obter a equação iônica simplificada. 

Resolução: o cloreto de cálcio é con1posto de íons cálcio, Ca2
.,., e íons cloreto, Cr; conseqüentemente uma solução 

aquosa da substância é CaCl2(aq). O carbonato de cálcio é composto de íons Na• e íons C03
2
- ; portanto uma solução 

do comp osto é Na2C0inq). Nas e~uações moleculares de reaçôes de precipitação, ânions e cátions parecem trocar de 
contra-íons. Assim, colocamos Ca • e C0~2-ju,ntos para dar CaCO:y e Na• e cr juntos para dar NaCI. De acordo com as 
regras de solubilidade na Tabela 4.1, CaC03 é insolúvel e NaCl, solúvel. A equação balanceada é 

CaC!i(aq) + Na2C03(aq) CaC03(s) + 2NaCl(nq) 
Em u1na equação iônica completa, apenas os eletróUtos fortes solúveis (como compostos iônicos solúveis) são escri

tos como {ons separados. Como a designação (aq) lembra·nos, CaCl2, Na2C03 e NaCl estão todos dissolvidos em solu
ção. Além disso, são eletrólitos fortes. CaC03 é u1n con1posto iônico, 1nas não é solúvel Não escrevemos a fórmula de 
nenhum composto insolúvel na forma de seus íons componentes. Portanto, a equação jônica completa é 

Ca2•(aq) + 2 a-(aq) + 2Na•(aq) + C03
2-(aq) CaC03(s) + 2 Na•(aq) + 2Cr(nq) 

cr e Na' são íons espectadores. Cancelando·OS, obtemos a seguinte equação iônica simplificada: 
Ca2'(nq) + C03

2~(aq) CaC03(s) 

Conferência: podemos conferir o resultado vendo se tanto os elementos quanto a carga elétrica estão baJanceados. 
Cada lado tem 1 Ca, 1 C e 3 O, e a carga liquida em cada lado é igt1al a O. 

Comentário: se nenhum dos íons em uma equação é removido da solução ou modificado de algum modo, todos serão 
íons espectadores e a reação não ocorrerá. 

PRATIQUE 
Escreva a equação .iônica balanceada para a reação de precipitação que ocorre quando as soluções aquosas de nitrato 
de prata e fosfato de potássio são misturadas. 
Resposta: 3Ag•(aq) + P04~(aq) Ag3PO~(s) 
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Figura 4.5 Alguns ácidos 
(esquerda) e bases (direita) comuns 
encontrados em produtos 
domésticos. 

HCI 

ANIMAÇÕES 
Introdução aos ácidos aquosos, 
Introdução às bases aquosas 

NI-Li + 

Figura 4.6 Uma molécula de H20 
age como doadora de próton 
(ácido), e NH3, como receptor de 
prótons (base). Apenas uma parte 
do NH3 reage com H20; NH3 é um 
eletrólito fraco. 

4 .3 Reações ácido-base 

Muitos ácidos e bases são substâncias industriais e domésticas (Figura 
4.5), alguns deles importantes componentes dos líquidos biológicos. O ácido 
clorídrico, por exemplo, é não só um importante produto químico industrial, 
mas também o principal constituinte do suco gástrico do estô1nago. Os ácidos 
e bases são eletrólitos comuns. 
, 

Acidos 
, 
Acidos são substâ.ncias que se ionizam em soluções aquosas para formar 

fons hidrogênio, aumentando a concentração de íons H~(nq). Uma vez que o 
átomo de hidrogênio possui apenas um elétron, H'" é simplesmente um próton. 
Portanto, os ácidos são comumente chamados doadores de prótons. Os mode
los moleculares de três ácidos comuns, HCl, HN03 e HC2H30 2, estão mostra
dos na margem. 

As moléculas de diferentes ácidos podem ser ionizadas, produzindo dife
rentes números de íons K'. Tanto HCI como HN03 são ácidos r11onopróticos, os 
quais produzem um 1;+ por molécula de ácido. O ácido sulfúrico, Hz504, é um. 
ácido diprótico, o que produz dois H+ por molécula de ácido. A ionização do 
H2SO~ e outros ácidos dipróticos acontecem em duas etapas: 

I-12S04(aq) --+ W(aq) + HS04-(nq) 

HS04-(aq) H•(aq) + 50~2-(aq) 

(4.9] 

[4.101 

Apesar de H2S04 ser um eletrólito forte, apenas a primeira ionização é 
completa. Portanto, soluções aquosas de ácido sulfúrico contêm uma mistura 
de W(nq), HS04-(nq) e 5041-(aq). 

Bases 
Bases são substâncias que aceitam (reagem co1n) íons W. Elas produzem 

íons hidróxido (Otí) quando dissolvidos em água. Compostos iônicos de hi
dróxidos, corno NaOH, KOH e Ca(OH)2, estão entre as bases mais comuns. 
Quando dissolvidos en1 água, dissociam-se em seus íons componentes, intro
duzindo íons Off" na solução. 

Compostos que não contêm íons Otí podem também ser bases. Por 
exemplo, a amônia (NH3) é uma base com.um. Quando adicionada à água, acei
ta um íon H'" da molécula de água e, conseqüentemente, produz um íon 011 
(Figura 4.6): 

[4.11] 

Como apenas tuna pequena fração de NH3 (aproximadamente 1°/o) forma 
[ons NH4 • e Ol1, a amônia é um eletrólito fraco. 
' . Ac1dos e bases fortes e fracos 

Os ácidos e bases que são eletrólitos fortes (completamente ionizados em 
solução) são chamados ácidos fortes e bases fortes. Os que são eletrólitos fra
cos (parcialmente ionizados) são chamados ácidos fracos e bases fracas. 
Os ácidos fortes são mais reativos do que os fracos quando a reatividade de
pende tão-somente da concentração de H· (aq) . Entretanto, a reatividade de 
um ácido pode depender tanto do ânion quru1to do H'"(aq). Por exemplo, ácido 
fluorídrico (l-lF) é tun ácido fraco (apenas parcialmente ionizado em solução 
aquosa), mas é muito reativo e ataca vigorosamente muitas substâncias, inclu
sive o vidro. Essa reatividade deve-se à ação combinada de H.+(aq) e F(aq). 

A Tabela 4.2 relaciona os ácidos e bases fortes mais comuns. Você deve . . 

memorizá-los. A medida que examinar a tabela, observe primeiro que alguns 
dos ácidos mais comuns, como por exemplo HCl, HN03 e H2S041 são fortes. 
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Em segundo lugar, três dos ácidos mais fortes resultam da combinação de um átomo de hidrogênio e um átomo de 
halogênio. (Entretanto, HF é um ácido fraco.) Em terceiro, a lista de ácidos fortes é muito pequena. A maioria dos 
ácidos é fraca. Em quarto lugar, as únicas bases fortes comuns são os hidróxidos de Li•, Na•, K+, Rb+ e cs• (os metais 
alcalinos, grupo 1 A) e os hidróxidos de Ca 2•, sr2+ e Ba 2~ (os metais alcalinos terrosos mais pesados, grupo 2A). Esses 
são os hidróxidos metálicos solúveis mais comuns. A maioria dos outros hidróxidos metálicos é insolúvel em 
água. A base fraca mais comum é NH3' que reage com água para formar íons OH- (Equação 4.11). 

TABELA 4.2 Ácidos e bases fortes comuns 

Ácidos fortes Bases fortes 

Clorídrico, H.CI 

Bro1nídrico, 1-fBr 

1odídrico, Hl 

Clórico, HCl03 

Perclórico, HC10 4 

Nítrico, I-IN03 

Sutfllrico, H~~ 

Hidróxidos dos n1etais do grupo 1A (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH) 

Hidróxidos dos metais tnajs pesados do grupo 2A (Ca(Ol-!)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2) 

COMO FAZ~R 4.5 

Os seguintes diagramas representam soluções aquosas de três ácidos (HX, HY e HZ) com as moléculas de água omiti
das por questões de clareza. Coloque-os en1 ordem decrescente de força ácida. 

HX HY HZ 

+ 
e 

+. e + 

e+ +. 8 
+ + 

Solução O ácido mais forte é o que apresenta mais íons H ' e menos moléculas de ácido não dissociadas em solução. 
NaturaJmente, a ordem é HY > HZ> HX. HY é um ácido forte porque está totaJmente ionizado (não existem molécuJas 
de HY em solução), enquanto os outros, HX e HY, são ácidos fracos, cujas soluções cons is tem de uma mjstura de 
rnoléculas e íons. 

PRATIQUE 

Imagine um diagrama mostrando dez íons Na• e dez íons Ofí. Se essa solução fosse misturada com a de HY mostrada 
na figura acima, como seria o diagra1na que representa a solução depois de uma possível reação? (Os íons H• reagirão 
com os íons OH"' para formar H20.) 

Resposta: o diagrama final mostrará dez íons Na•, dois íons OK, oito íons Y- e oito moléculas de 1-1,0. 

Identificando eletrólitos fortes e fracos 
Se lembrarmos dos ácidos e bases fortes comuns (Tabela 4.2) e também de 

que NH3 é uma base fraca, podemos fazer previsões razoáveis sobre o com
portamento e letroütico de um grande número de substâncias solúveis em 
água. A Tabela 4.3 resume nossas observações sobre eletrólitos. Para classifi

ATIVIDADE 
Ácidos fortes 

car uma substâncja solúvel como eletrólito forte, eletrólito fraco ou não-eletrólito, basta olhar a primeira coluna da 
tabela de cima para baixo e, depois, a linha correspondente. Primeiro i1os perguntamos se a substância é iônica ou 
molecular. Se for iônica, é um eletrólito forte. Se for molecular, perguntamos se é um ácido. Se é um ácido, confia
m os na lista memorizada da Tabela 4.2 para determinar se é um eletrólito forte ou fraco. Se um ácido não está rela
cionado na Tabela 4.2, provavelmente é um eletrólito fraco. Por exemplo, H3PO~, H2S03 e HC,Hs02 não estão 
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relacionados na Tabela 4.2 e são ácidos fracos. NH 3 é a única base fraca que abordaremos neste capítulo. (Existem 
compostos chamados aminas que são relacionados con1 NH3 e também são bases moleculares, mas não serão abor
dados antes do Capítulo 16.) Finalmente, qualquer substância molecular que encontrarmos, neste capítulo, que 
não seja ácido ou NH3 fatalmente será um não-eletrólito. 

TABELA 4.3 Resumo do comportamento eletrolítico de compostos iônicos solúveis e moleculares comuns 

Eletrólito forte Eletróli to fraco Não-eletrólito 

Iônico Todos Nenhum Nenhum 

M olecular Ácidos fortes Ác.idos fracos (H ... ) 

(ver Tabela 4.2) Bases fracas (NH3) Todos os outros compostos 

COMO FAZER 4.6 

Oassifique cada uma das seguintes substâncias dissolvidas como eletrólito forte, eletrólito fraco ou não-eletrólito: 
CaOv HNO;y C2~0H (etanol), HCH02 (ácido fórmico) e KOl:-I. 

Solução 

Análise: dadas várias fórn1ulas químicas, pede-se classificar cada uma das s ubstâncias como eletrólito forte, eletrólito 
fraco ou não-eletrólito. 

Planejamento: o caminho que escolhemos está detalhado na Tabela 4.3. Podemos determinar se uma s ubstância é iô
nica ou molecular baseados em sua composição. Como vimos na Seção 2.7, a maior parte dos compostos iônicos que 
encontramos no texto é constituída tanto de metal como de não-metal, enquanto a maioria dos compostos molecula
res é constituída apenas por não-metais. 

Resolução: dois compostos se encaixam nesse critério para compostos iônicos: CaCl2 e KOH. Ambos são e letrólitos 
fortes. Os três compostos restantes são moleculares. Dois, HN03 e HCH02, são ácidos. O ácido nítrico, HN03, é um 
ácido forte comum (eletrólito forte), como mostrado na Tabela 4.2. Como a maioria dos ácidos é fraca, a melhor supo
sição seria de que HCH02 é um ácido fraco (eletrólito fraco). Isso está correto. O composto n1olecular que resta, 
C2H50H, não é ácido nen1 base; portanto, é não-eletrólito. 

Comentário: apesar de C2H~OH ter um grupo OH, e.le não é um hidróxido metálico; logo, não é urna base. É, mais 
acertadamente, membro de uma classe de compostos orgânicos que têm ligações C-OJ-r conhecida como aJcoóis. 
ca> (Seção 2.9). 

PRATIQUE 

Considere as soluções nas quais 0,1 mol de cada um dos seguintes compostos é dissolvido em 1 L de água: Ca(NOJ2 
(nitrato de cálcio), C6H 120 6 (glicose), NaC2~02 (acetato de sódio) e HC2H30 2 (ácido acético). Coloque as soluções em 
ordem crescente de condutividade elétrica, baseado no princípio de que quanto maior o número de íons em solução, 
maior a condutividade. 

Resposta: C6H 120 6 (não-eletrólito)< HCzH30 2 (eletrólito fraco, existindo principalmente na forma de moléculas com 
poucos íons) < NaC2H30 2 (eletrólito forte que fornece dois íons, Na+ e C2H30 2- ) < Ca(N03)i (eletrólito forte que fornece 
três íons, Ca2

• e 2N031 

Reações de neutralização e sais 
As soluções de ácidos e bases têm propriedades mui to diferentes. Os ácidos têm sabor azedo, enquanto as ba

ses, sabor an1argo2
• Os ácidos podem mudar a cor de certos corantes de n1aneira peculiar, diferentemente do efeito 

de uma base (Figura 4.7). O corante conhecido como tomassol, por exemplo, muda de azul para vermelho na pre
sença de um ácido, e de vermeU10 para azul na presença de uma base. Além disso, soluções ácidas e básicas dife
rem nas propriedades químicas em vários aspectos, que exploraremos neste e em capítulos posteriores. 

Quando uma solução de um ácido e a de uma base são 1nisturadas, ocorre uma reação d e neutralização . 
Os produtos da reação não têm características de soluções ácidas nem de soluções básicas. Por exemplo, quando o 
ácido clorídrico é m isturado a u1na solução de hidróxido de sódio, a seguinte reação ocorre: 

2 Provar soluções químicas não é uma boa prática. Entretanto, todos nós já experimentamos ácidos, como por exemplo ácido 
ascórbico (vitan1ina C), ácido acetilsalicílico (aspirina), e ácido cítrico (em frutas cítricas), e estan1os acostumados com seu sabor 
azedo característico. Sabões, que são básicos, têm o sabor an1argo característico das soluções de base. 
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HCl(aq) + NaOH(aq) --+ H20 (/) + NaCl(aq) [4.12] 
(ácido) (base) (água) (sal) 

A água e o sal de cozinha, NaCl, são os produtos da reação. Por analogia a 
essa reação, o termo sal significa qualquer composto iônico cujo cátion vem de 
uma base (por exemplo, Na· de NaOH) e cujo ânion vem de um ácido (por 
exemplo, cr de HCl). Em geral, 111110 reaçíio de 11e11tralização entre 11111ácidoe 11n1 
hidróxido 111elálico produz água e sal. 

Uma vez que HCI, NaOH e NaCI são todos eletrólitos fortes solúveis, 
a equação iônica completa associada com a Equação 4.12 é 

H'(aq) + Cr(aq) +Na +(aq) + OH"(aq) - H 20 (/) +Na +(aq) + Cr(aq) [4.13] 

Conseqüentemente, a equação iônica simplificada é 

[4.14) 

A Equação 4.14 resume a característica principal da reação de neutraliza
ção entre um ácido forte e uma base forte: os íons H'(nq) e OH"(aq) combi
nam-se para forn1ar H20. 

Figura 4.7 O indicador ácido-base 
azul de bromotimol é azul em 
soluções básicas e amarelo em 
soluções ácidas. O frasco da 
esquerda mostra o indicador na 
presença de uma base, amônia 
aquosa (rotulado como hidróxido 
de amõnio). O frasco da direita 
mostra o indicador em presença de 
ácido clorídrico, HCI. 

A Figura 4.8 mos tra a reação entre o ácido clorídrico e outra base, Mg(OH)2, o qual é insolúvel em água. Uma 
suspensão branca lei tosa de Mg(OH)2, chamada leite de 1nagnésia, pode ser vista dissolvendo-se à medida que a 
reação de neutralização ocorre: 

Equação rnolecular: 

Equaçíio iônica si111plificnda: 

Mg(OH)2(s) + 2H Cl(aq) - MgCl2(aq) + 2H~O(/) 

Mg(OH)2(s) + 2H+(aq) Mg2+(aq) + 2H 20 (/) 

[4.15] 

[4.16] 

Observe que os íons OH" (dessa vez em um reagente sólido) e os íons H• combinam-se para formar ~O. Uma 
vez que os íons trocam de contra-íons, as reações de neutralização entre á.cidos e ludróxidos metálicos são também 
reações de metátese. 

(a) (b) (c) 

Figura 4.8 (a) O leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio, Mg(OH)2(s), em água. (b) O hidróxido de 
magnésio dissolve-se com a adição de ácido clorídrico, HCl(aq). (c) A solução transparente final contém MgCl2(aq), 
mostrado na Equação 4.15. 

COMO FAZER 4.7 

(a) Escreva uma equação química completa e balanceada para a reação entre soluções aquosas de ácido acético 
(HCiH30~ e hidróxido de bário (Ba(OH)2). (b) Escreva a equação iônica simplificada para essa reação. 



114 Química: a ciência cen tral 

Solução 

Análise: dadas as fórtnulas químicas para um ácido e uma base, pede-se escrever a equação química bala11ceada e a 
equação quúnica simplliicada para sua reação de neutralização. 

Planejamento: como a Equação 4.12 e a frase en1 itálico que a segue indicam, reações de neutralização formam dois 
produtos, H20 e um sal. Examinemos o cátion da base e o ânion do ácido para determinar a composição do sal. 

Resolução: (a) O sal conterá o cátion da base (Ba2
' ) e o ânion do ácido (C2H30 2- ). Portanto, a fórmula do saJ é 

Ba(CiH30 2)z. De acordo com as regras de solubilidade na Tabela 4.1, esse composto é solúvel. A equação n.ão-balanceada 
para a reação de neutralização é: 

HCiH30 2(nq) + Ba(OH)2(11q) H20(/) + Ba(CiH30 2) 2(11q) 

Para balancear a equação, devemos fornecer duas moléculas de HCi~02 para produzir dois íons C2H30 2- e prover 
dois íons tt• necessários para combinar com os dois íons OH" da base. A equação baJanceada é: 

2HCiH30 2(nq) + Ba(OH)2(aq) 2fii0(/) + Ba(C2H30 J 2 (aq) 

(b) Para escrever a equação iônica, devemos determinar se cada composto solúvel em soluções aquosas é u.m eletrólito 
forte ou não. O HC2H30 2 é um eletrólito fraco (ácido fraco), Ba(OH)z é um eletrólito forte e Ba(C,.H30 J 2 também é um 
eletrólito forte. Portanto, a equação iônica completa é: 

2HC2H 30 2(aq) + Ba2' (11q) + 20H""(11q) 2H20(/) + Ba2•(11q) + 2C2H30 2-(11q) 

Eliminando os íons espectadores, obtén1-se: 

2HCiH30 2(11q) + 20H-(aq) -~ 2J:-40(/) + 2C2H10 2-(nq) 

Simplificando os coeficientes, obtemos a equação iônica simplificada: 

HCiH30 2(aq) + Of1(11q) H20(/) + Cili 30 2-(aq) 

Conferência: podeJnos detero1inar se a equação molecular está corretan1ente balanceada contando o número de áto
mos de cada tipo em ambos os lados da seta. (Existem dez H, seis O, quatro C e u.m Ba de cada lado.) Geralmente é 
mais fácil conferir as equações contando grupos: existem dois grupos C2H30 21 bem como um Ba e quatro átomos de H 
adicionais e 2 átomos de O adicionais de cada lado da equação. A equação iônica simplificada confere porque os nú
meros de elementos de cada tipo e as cargas líquidas são as mesmas em ambos os lados da equação. 

PRATIQUE 

(a) Escreva uma equação balanceada para a reação de ácido carbônico (1-f2C0 3) e hidróxido de potássio (KOH). 
(b) Escreva a equação iônica simplificada para essa reação. 

Resposta: (a) H 2C03(aq) + 2KOH(nq) 2H20(/) + K2C03(11q); (b) H2C03(aq) + 20H"(aq) 2H20(/) + CO/ -(aq) 
(H2C03 é um eletrólito fraco, enquanto KOH e K2C03 são eletrólitos fortes). 

Reações ácido-base com formação de gás 
Existem muitas bases além do OH- que reagem com o H+ para formar compostos moleculares. Duas destas, 

que pode1n ser encontradas em laboratório, são o íon sulfeto e o íon carbonato. Esses dois ânions reagem com áci
dos para formar gases que têm baixas solubilidades em água. O sulfeto de hidrogênio (~S), a substância que dá 
aos ovos podres seu cheiro pútrido, forma-se quando um ácido como HCl(aq) reage com um sulfeto metálico como 
Na2S: 

Equação 1110Iec11lar: 

Equação iônica b11lnnce11rl11: 

2HCl(nq) + Na2S(nq) H2S(g} + 2NaCl(nq) 

2H ' (aq) + 52 (nq) HzS(g} 

(4.17] 

(4.18] 

Os carbonatos e os bicarbonatos reagem com ácidos para formar gás C02• A reação de C03
2
- ou HC03- com um 

ácido produz primeiro o ácido carbônico (HzC03). Por exemplo, quando ácido clorídrico é adicionado ao bicarbo
nato de sódio, ocorre a seguinte reação: 

(4.19] 

O ácido carbônico é instável; se presente em solução em concentrações suficientes, decompõe-se para formar 
C02, que escapa da solução como um gás. 

[4.20] 

A decomposição de H2C03 produz bolhas de gás C02, como mostrado na Figura 4.9. A reação total está resu
mida nas seguintes equações: 
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Equação n10/eculnr: 
HO(aq) + NaHCO,(nq) ---+ NaCl(aq) + H 20 (/) + C02(g) (4.21] 

Eq1111çiio íô11 íca si111pl ificadn: 
H (aq) + T-IC03 (aq) í-120 (/) + C02(g) (4.22] 

Tanto NaHC03 quanto Na2C03 são usados como neutralizadores ácidos 
em derramamentos de ácidos. O sal bicarbonato ou carbonato é adicionado até 
que a efervescência causada pela formação do C02(g) pare. Algumas vezes 
bicarbonato de sódio é usado corno antiácido para aliviar distúrbios estoma
cais. Nesse caso, o HC03- reage con1 o ácido do estômago para formar C02(g). 
A efervescência que ocorre quando comprimidos de Alka-Seltzer1111 são adicio
nados à água deve-se à reação de bicarbonato de sódio e ácido cítrico. 

Figura 4.9 Os carbonatos reagem 
com ácidos para formar o gás 
dióxido de carbono. Aqui o NaHC03 
(sólido branco) reage com ácido 
clorídrico; as bolhas contêm COi· 

A química no trabalho Antiácidos 

O estômago p roduz ácidos para ajudar na digestão dos ali
mentos. Esses ácidos, os quais incluem ácido clorídrico, con
tém aproximadamente 0,1 1nol de H-' por litro de solução. 
O estômago e o trato digestivo são normalmente protegidos 
dos efeitos corrosivos do ácido estomacal por um revestimen
to mucoso. Entretanto, podem se desenvolver buracos nesse 
revestimento, permitindo que o ácido ataque o tecido subja
cente, causando lesões dolorosas. Esses buracos, conhecidos 
como úlceras, podem ser causados pela secreção de ácido em 
excesso ou por unia fraqueza do revestin1ento digestivo. Estu
dos recentes indicam, entretanto, que muitas úlceras são cau-

RioJJJm 

Figura 4.1 O Antiácidos e inibidores ácidos são 
medicamentos comuns que podem ser vendidos sem 
prescrição médica. Tagamet HB* e Pepcid A<:! são inibidores 
de ácidos e os demais produtos são antiácidos. 

4.4 Reações de oxirredução 

sadas por infecções bacterianas. Entre 10 e 20°/o dos norte-ame
ricanos sofrem de ú lcera em algum período de suas vidas e 
muitos outros experimentam indigestões ocasionais ou azia 
devido ao uso ocasional de ácidos digestivos. 

Podemos tratar o problema do excesso de ácido estomacal 
de dois modos simples: (1) removendo o excesso de ácido ou (2) 
diminuindo a produção de ácido. As substâncias que removem 
o excesso de ácido sã.o chamadas 1111titfcídos, enquanto as que di
minuem a produção de ácidos são chamadas inibidores de ácidos. 
A 'Figura 4.10mostra vários medicamentos comuns dos dois ti
pos que podem ser vendidos sem receita médica. 

Os antiácidos são bases simples que neutralizam ácidos. 
Sua capacidade de neutralização se deve aos íons hidróxi
do, carbonato ou bicarbonato que e1es contêm. A Tabela 4.4 
relaciona os princípios ativos de alguns antiácidos. 

A mais nova geração de medicamentos contra úlcera, 
como Tagamet" e Zantac"', é iníbidora de ácidos. Eles agem 
nas células produtoras de ácido no revestimento do estôma
go. Desse modo, os medicamentos que controlam o ácido 
não podem ser vendidos sem prescrição médica. 

TABELA 4.4 Alguns antiácidos comuns 

Nome comercial 

Alka-Seltzer* 

Amphojel111 

Oi-Gel<» 

Leite de magnésia 

Maalox* 

Mylanta* 

Rolaids«' 

Tums® 

Agentes neutraJizadores 
de ácidos 

NaHC03 

Al(OHh 

Mg(OH)2 e CaC03 

Mg(OH)2 

Mg(OHh e Al(OHh 

Mg(OH)2 e Al(OH)3 

NaA1(0HhC03 

CaC03 

Em reações de precipitação, cátions e ânions se unem para formar um composto iônico insolúvel. En1 reações 
de neutralização, íons H"" e íons OH" se unem para formar moléculas de HiO. Consideremos agora um terceiro tipo 



116 Química: a ciência central 

Figura 4.11 A corrosão nos 
terminais de uma bateria, causada 
pelo ataque ao metal, provocada 
pelo ácido sulfúrico. 

ANIMAÇÕES 
Reações de Oxirredução: parte 1, 
Reações de Oxirredução: parte li 

importante de reação na qual elétrons são transferidos entre reagentes. Essas 
reações são chamadas reações de oxirredução, ou redox. 

Oxidação e redução 
A corrosão do ferro (ferrugem) e de outros 1netais, como terminais de bate

ria automotiva, são processos comuns. O que ch~amamos de corrosão é a conver
são de um metal em composto metálico por uma reação entre o metal e algw11a 
substâncja em seu ambiente. Ferrugem envolve a reação do oxigênio com o 
ferro na presença d e água. A corrosão mostrada na Figura 4 .11 resulta da rea
ção do ácido da bateria (H 2S04) com o metal da braçadeira. 

Quando tun metal sofre corrosão, ele perde elétrons e forma cátions. Por 
exemplo, o cálcio é atacado v igorosamente por ácidos para formar íons cálcio 
(Ca2

•): 

Ca(s) + 2H' (aq) ---+ Ca2
' (aq) + H2(g) [4.23] 

Quando um á tomo, íon ou molécula se toma mais positivamente carrega
do (isto é, quando perde elétrons), d izemos que ele foi oxidado. A perda de elé
trons por u1na substância é cha111ada oxidação. Portanto, Ca, que não tem carga, é 
oxidado (sofre oxidação) na Equação 4.23, formando Ca2

+. 

O termo oxidação é usado porque as primeiras reações desse tipo a ser 
completamente estudadas foram reações com oxigênjo. Muitos metais reagem diretamente com o 0 2 no ar para 
formar óxidos metálicos. Nessas reações, o metal perde elétrons para o oxigênio, formando um composto iônico de 
íon metá lico e íon óxido. Por exemplo, quando o cálcio n1etálico é exposto ao ar, a superfície n1etá lica brilhante do 
metal embaça à medida que CaO se forma: 

Substância 
oxida 
(perde 
elétron) 

Substância 
reduz 
(ganha 
elétron) 

Figura 4.12 A oxidação é a perda 
de elétrons pela substância; a 
redução é o ganho de elétrons por 
ela. A oxidação de uma substància 
sempre é acompanhada pela 
redução de outra. 

2Ca(s) + Oz(g) --;> 2CaO(s) [4.24] 

Conforme Cavai sendo oxidado na Equação 4.24, o oxigênio é transforma
do da forma 0 2 neutro para dois íons 0 2

- . Quando um á tomo, íon o u molécula 
se toma mais negativamente carregado (ganl1a elétrons), dizemos que ele é re
d11zido. O ganho de elétrons por unia substância é cha111ado redu ção. Quando um 
reagei1te perde elétrons, outro tem de ganhá-los; a oxidação de un1a substância 
é sempre acompanhada pela redução de outra, já que elétrons são transferidos 
entre e.las, como mostrado na Figura 4.12. 

Números de oxidação 
Antes que possamos identificar devidamente uma reação de oxirredução, 

deve.mos obter uma forma de nos manter informados sobre os elétrons ganhos 
pela substância reduzida e sobre os perdidos pela substância oxidada. O con
ceito de números de oxidação (também chamado estados de oxidação) foi desen
volvido visando ser uma maneira simples de informação sobre os elétrons em 
reações. O número de oxi dação de um átomo em uma substância é a carga real 

do átomo se ele for umíonmonoatõmico; de outra forma, é a carga hipotética assinalada ao átomo usando um co11-
junto de regras. A oxidação ocorre quando há aumento no número de oxidação; a redução, quando há diminui.ção 
no número de oxidação. 

Usamos as seguintes regras para assinalar números de oxidação: 
1. Pnrn 11111áto111011n sua fo r111a ele1nentaro 111í111ero de oxidação é sen1pre zero. Assim, cada á tomo de H na molécu

la de H 2 tem um número de oxidação igual a O, e cada áto1no de P na molécula de P4 tem um número de oxi.
dação igual a O. 

2. Para q11nlq11er íon 111onoató1nico o 11ún1ero de oxidação é igual à carga do íon. Dessa forma, K' tem número de oxi
dação de + 1, s2

- tem um estado de oxidação de -2 e assim por diante. Os íons dos metais alcalinos (grupo 
lA) sempre têm carga 1 +em seus compostos. Do 1nesmo modo, os n1etais alcalinos terrosos (grupo 2A) são 
sempre +2 e o alun1ínio (grupo 3A) é sempre +3 em seus compostos. (Ao escrever números de oxidação, 
colocaremos o s.inal antes d o nú.mero p ara distingui-los das cargas eletrônicas reais, que acompanhará o 
número primeiro.) 

3. Geralmen te os não-tnetais têm número de oxjdação negativo, apesar de algumas vezes serem positivos: 
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(a) O n!Ín1ero de oxidação do oxigê11'io 11or111al111e11te é -2 tanto em com
postos iônicos como moleculares. A principal exceção é nos compos
tos chamados peróxidos, que contêm o íon 0 1

2
- , dando a cada oxi

gênio um número de oxidação-1. 

ATIVIDADE 
Números de oxidação 

(b) O n!Í111ero de oxidação do hidrogê11io é +1 quando ligado a 11ão-n1etais, e -1 quando ligado n 111etnis. 
(e) O n ún1ero de oxidação do fl1Íor é -1 e111 todos os co111 postos. Os outros halogênios têm número de oxidação 

-1 na n1aioria dos compostos binários. Quando combinados com o oxigênio, como en1 oxiânions, entre
tanto, têm estados de oxidação positivos. 

4. A so1na dos tuÍ111eros de oxidação de todos os áto111os e11111111 co111posto neutro é zero. A so111a dos 11!Í111eros de oxi
dação en111111 ío11 polintôn1ico é igual à carga do fon. Por exemplo, no íon hidrõnio, H30 •, o i1úmero de oxida
ção de cada hidrogênio é +1 e de cada oxigênio é- 2. A soma dos números de oxidação é 3(+1) + (-2) = +1, 
que é igua 1 à carga líquida do íon. Essa regra é muito útil para obter o núm.ero de oxidação de um átomo 
em um composto ou íon se você souber os números de oxidação de outros átomos, como ilustrado em 
"Como fazer 4.8". 

COMO FAZER 4.8 

Determine o estado de oxidação do enxofre em cada um dos seguintes itens: (a) H 2S; (b) S~ (c) SCJ2; (d) Na2S03; 

(e) SO~:i-· 

Soluçã o (a) Quando ligado a um não-n1etal, o hidrogênio tcn1 número de oxidação+ 1 (regra 3b). U1na vez que a 
molécula de H,S é neutra, a soma dos números de oxidação deve ser igual a zero (regra 4). Fazendo o número de 
oxidação de S ihrual a x, temos 2(+1) + x = O. Logo, S tem número de oxidação-2. 

(b) Como essa é a forma elementar do enxofre, o número de oxidação de Sé O (regra 1). 

(c) Devido a ser um composto binário, esperamos que o cloro tenha número de oxidação- 1 (regra 3c). A soma dos nú
meros de oxidação deve ser iguala zero (regra 4). lgualando o número deoxidaçãodeSa x, temosx + 2(- 1) = 0. Conse
qüentemente, o número de oxidação de S deve ser +2. 

(d) O sódio, um metal alcalino, sempre tem nún1ero de oxidação +1 em seus compos tos (regra 2). O oxigênio tem seu 
número de oxidação comum -2 (regra 3a). Tgualando o número de oxidação de S a x, temos 2(+ 1) + x + 3(-2) = O. Por
tanto, o número de oxidação de S nesse composto é +4. 

(e) O estado de oxidação de O é-2 (regra 3a). A soma dos números de oxidação é igual a -2, a carga liquida do íon 
50~2- (regra 4). Logo, temos que x + 4(- 2) = - 2. A partir dessa relação, concluímos que o número de oxidação de S 
nesse íon é +6. 

Esses exemplos ilustran1 que o número de oxidação de certo elemento depende do composto no qual ele aparece. 
Os números de oxidação do enxofre, como visto aqui, variam de -2 a +6. 

PRATIQUE 

QuaJ é o estado de oxidação dos elem.entos em destaque em cada um dos seguintes itens: (a) P20 5; (b) NaH ; (c) Cr20 ,2-; 
(d ) Sn Br,v (e) Ba02? 

Respostas: (a) +5; (b) - 1; (c) +6; (d) +4; (e) - 1. 

Oxidação de metais por ácidos e sais 
Existem vários tipos de reações redox. Por exemplo, reações de combustão são reações redox porque o oxigê

nio elementar é convertido em compostos de oxigênio. C1AD (Seção 3.2) Neste capítulo, abordaremos as reações re
dox entre metais e ácidos ou sais. No Capítulo 20 examinaremos tipos mais complexos de reações redox. 

A reação de um metal com um ácido ou com um sal metálico obedece ao seguinte padrão geral: 

A + BX - 4 AX+ B [4.25) 

Exe111plos: Zn(s) + 2H Br(nq) - 4 ZnBr2(aq) + H2(g) 

Mn(s) + Pb(N03) 2(aq) Mn(N03) 2(aq) + Pb(s) 

Essas reações são chamadas reações de deslocamento porque o íon em solução é deslocado ou trocado pela 
oxidação de um elemento. 

Muitos metais sofrem reações de deslocamento com ácidos, produzindo sais e gás hidrogênio. Por exemplo, 
o magnésio metálico reage com ácido clorídrico para formar cloreto de magnésio e gás hidrogênio (Figura 4.13). 
Pa.ra mostrar que ocorreu oxidação e redução, o número de oxidação de cada átomo é mostrado embaixo da equa-- ,; . -çao gu11111ca para essa reaçao: 
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Figura 4.13 Muitos metais, 
como o magnésio mostrado aqui, 
reagem com ácid os para formar 
gás hidrogênio. As bolhas são 
produzidas pelo gás hidrogênio. 

COMO FAZER 4.9 

Mg(s) + 2I l Cl (aq) --.. MgCl2(aq) + H 2(g) 
1 
o 

1 

+1 -1 
f • 

+2 -1 o 

[4.26] 

Observe gue o Jl.úmero de oxidação do Mg muda de O para +2. O aumento 
no número d e oxidação indica que o átomo perdeu elétrons; logo, foi oxidado. 
O íon H' do ácido diminui o número de oxidação de + 1 para O, indicando que 
esse íon ganhou elétrons e com isso foi reduzido. O número de oxidação do íon 
Cr permanece -1 e é um íon espectador na reação. A equação iônica simplifica
da é a seguinte: 

Mg(s) + 2W(aq) - Mg2+(aq) + H2(g) (4.27] 

Os metais podem tambéo1 ser oxidados por soluções aquosas de vários 
sais. O ferro metálico, por exemplo, é oxidado a Fe2

• por soluções aquosas de 
Ni2• , como Ni(N03) 2(aq}: 

Equação 1110/ecular: Fe(s) + Ni(N03) 2(aq) _ ... Fe(N03) 2(aq) + Ni(s) 

Equação iô11icn si11zplificada: Fe(s) + Ni2. (aq) -~ Fe2•(nq) + Ni(s) 

[4.28] 

[4.29) 

A oxidação do Fe para formar Fe2
+ nessa reação é acompanhada pela redu

ção do Ni2
+ a Ni. Lembre-se: se111pre que 1una substância é oxidada, algiuna outra 

fer11 que ser reduzida. 

Escreva a equação molecular e a equação iônica simplificada (ambas balanceadas) para a reação de alumínio com áci
do bromídrico. 

Solução 

Análise: devemos escrever a equação para a reação redox entre metal e ácido. 

Planejamento: os metais reagem com ácidos para forn1ar sais e gás H1. Para escrever a equação balanceada, devemos 
escrever as fórmulas químicas para os dois reagentes e determinar a fórmula do sal. O sal é constituído pelo cátion for
mado pelo metal e pelo ânion do ácido. 

Resolução: as fó rmulas dos reagentes dados são AI e HBr. O cátion formado pelo Al é Al:i., e o ânion do ácido bromí· 
d rico é Br . O sal formado na reação é AIBr3• Escrevendo os reagentes e produtos para balancear a equação, a seguir 
obtén1-se: 

2A l(s) + 6HBr(11q) -- 2.A1Br3(11q) + 3Hz(g) 
Tanto 1-fBr quanto AlBr3 são eletrólitos fortes solúveis. Portanto, a equação iônica completa é: 

2Al(s) + 6H' (11q) + 6Br-(11q) 2Al3'(nq) + 6Br-(11q) + 3H1(g) 

Como Br- é um íon espectador, a equação iônica sin1plificada é: 

2Al(s) + 6H~(aq) 2Al3. (aq) + 3~(g) 

Comentário: a substância oxidada é o alumínio metálico porque seu estado de oxidação muda d e O para +3 no cátion, 
aumentando seu número de oxidação. OH' é reduzido porque seu estado de oxidação muda de+ 1 para O no H2• 

PRATIQUE 

(a) Escreva a equação n101ecuJar e a equação iônica simplliicada (ambas balanceadas) para a reação entre o n1agnésio e 
o suliato de cobalto(Il). (b) Qual sofreu oxidação e qual sofreu redução na reação? 

Respostas: (a) Mg(s) + CoS04(11q) MgSO~(aq) + Co(s); Mg(s) + Co2 
.. (aq) Mg2· (11q) + Co(s); (b) Mg é oxidado 

e Co2
• é reduzido. 

Série de atividade 

Podemos determinar se um metal será oxidado por um ácido ou por um sal espeáfico? Essa é uma pergunta de 
suma i.mportância na prática e de grande interesse quimico. De acordo com a Equação 4.28, por exemplo, não seria 
sensato armazenar wna solução de nitrato de níquel em um recipiente de ferro porque a ela dissolveria o recipiente. 
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Quando um metal é oxidado, ele parece ser destruído à medida que reage para formar vários compostos. A oxida
ção extensiva pode levar ao mau funcionan1ento das peças de metal de maquinários ou à deterioração de estrutu
ras metálicas. 

Diferentes m.etais variam na facilidade com que são oxidados. O Zn é oxidado por soluções aquosas de Cu2
• , 

por exemplo; Agnão é. Portanto, Zn perde elétrons mais facilmente do que Ag, isto é, Zn é mais fácil de oxidar do 
que Ag. 

Uma lista de metais dispostos em ordem decrescente de facilidade de oxidação é chamada série de atividade. 
A Tabela 4.5 fornece a série de atividade em solução aquosa para a maioria dos metais comuns. O hidrogênio tam
bém está incltúdo na tabela. Os metais no topo da tabela, como os alcalinos e os alcalli1os terrosos, são mais facil
mente oxidados, isto é, reagem mais facilmente para formar compostos. Eles são chamados nietnis ativos. Os metais 
na base da série de atividade, como os elen1entos de transição dos grupos 88 e lB, são muito estáveis e formam 
compostos com menos facilidade. Esses metais, usados para fazer moedas e jóias, são chamados nietnis nobres por
que apresentam baixa reatividade. 

TABELA 4.5 Série de atividade de metais em solução aquosa 

MetaJ Reação de Oxidação 

Lítio Li(s) Li•(nq) + e 
Potássio K(s) K+(nq) + e 

Bário Ba(s) Ba2•(nq) + 2e-

Cálcio Ca(s) Ca1· (nq) + 2e-

Sódio Na(s) Na•(nq) + e 

Magnésio Mg(s) Mg2•(nq) + 2e-

Alumínio Al(s) Al'"'(nq) + 3e-

Manganês Mn(s) Mn2•(nq) + 2e-

Zinco Zn(s) Zn2· (nq) + 2e-

Cromo Cr(s) Cr'·(nq) + 3e-

Ferro Fe(s) Fe1•(nq) + 2e-

' Cobalto Co(s) co·· cnq) + 2e-

Nfquel Ni(s) Ni2.(nq) + 2e-

Es tanho Sn(s) Sn2•(nq) + 2e-

Chumbo Pb(s) Pb2•(nq) + 2e-

Hidrogênio H2l'<) 2H' (nq) + 2e· 

Cobre Cu(s) 
, 

cu·'(nq) + 2e-

Prata Ag(s) Ag•(aq) + e 
Mercúrio Hg(l) Hg2'(nq) + 2e-

Platina Pt(s) Pt2.(nq) + 2e-

Ouro Au(s) Au3•(nq) + 3e-
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FILME 
Química de oxirreduçâo do 
estanho e do zinco 

ATIVIDADE 
Reações de precipitação, redox 
e neutralização 

A série de atividade pode ser usada para prever o resultado de reações entre metais e sais metálicos ou ácidos. 
Qunlquer 111etal na lista pode ser oxidado por íons do elen1.e11to abaixo dele. Por exemplo, o cobre está acima da p rata na sé
rie. Portanto, o cobre metálico pode ser oxidado por íons prata, como mostrado na Figura 4.14: 

Cu(s) + 2Ag•(aq) --+ Cu2~(nq) + 2Ag(s) 

A oxidação do cobre a ío11s cobre é acompanhada pela redução de íons 
pra ta em prata metáJjca. A prata metálica está evidente na superfície do fio de 
cobre da Figura 4.1 4 (b) e (c). O nitrato de cobre(m produz cor azul na solução, 
que está mais evidente na parte (c). 

[4.30] 

FILME 
Formação de cristais de prata 

Apenas os metais acima do h idrogênio na série de atividade são capazes de reagir com ácidos para formar H 2• 

Por exemplo, o Ni reage com HCl(aq) para formar H 2: 

Ni(s) + 2HCl(aq) --+ NiCI2(nq) + H 2(g) [4.311 
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• + + 
• • 

Cu(s) 2Ag(s) 

Figura 4.14 Quando o cobre metálico é colocado em uma solução de nitrato de prata (a), ocorre uma reação redox, 
formando prata metálica e solução azul de nitrato de Cu(ll) (b e e). 

Como os elementos abaixo do hidrogênio na série de atividade não podem ser oxidados pelo fr, Cu não reage 
com HCl(nq). De maneira interessante, o cobre reage como ácido nítrico, como mostrado anteriormente na Figura 
1.11. Entretanto, essa reação não é simples oxidação de Cu pelo íon li . do ácido. Em vez disso, o metal é oxidado a 
Cu2

• pelo íon nitrato do ácido, acompanhado pela formação do gás marrom dióxido de nitrogênio, N02(g): 

[4.32] 

Qual substância é reduzida à medida que o cobre é oxidado na Equação 4.32? Nesse caso, o N02 resulta da re
dução de N03- . Examinaremos reações desse tipo com mais detaJJ1es no Capítulo 20. 

COMO FAZER 4.1 O 

Uma solução de cloreto de ferro(IT) oxidará o magnésio metálico? Se a oxidação ocorrer,escreva a equação molecular e 
a equação iônica simplificada (ambas balanceadas) para a reação. 

Solução 

Análise: dadas duas substâncias -un1 sal em solução aquosa, FeCl2, e um metal, Mg -, pergunta-se se eles reagem 
entre si. 
Planejamento: a reação acontecerá se o M.g estiver acirna do Fe2

• na série de atividade (Tabela 4.5). Se a reação ocorrer, 
o íon Pe2+ no PeC12 será reduzido a Fe, e o Mg elementar será oxidado a Mg2+. 
Resolução: em virtude de N!g estar acima de Fe na tabela, a reação ocorrerá. Para escrever a fórmula para o saJ que 
será produzido devemos lembrar as cargas dos íons comuns. O magnésio está sempre presente em compostos como 
Mg2

' ; o fon cloreto é Cr. O sal de magnésio formado na reação é MgC~: 

Mg(s) + FeCl2(nq) MgCli(nq) + Fe(s) 
Tanto o FeCl-i con10 o MgCI~ são eletrólitos fortes solúveis e podem ser escritos na fonna iônica. Então, o cr é um íon 
espectador na reação. A equação iônica simplificada é 

Mg(s) + Fe2•(nq) Mg2•(aq) + Fe(s) 

A equação iônica simplificada mostra que o Mg é oxidado e o Fe2
• é reduzido nessa reação. 

PRATIQUE 
Quais dos seguintes metais serão oxidados por Pb(N03)i: Zn, Cu, Fe? 
Resposta: Zn e Fe. 
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Um olhar mais de perto A aura de ouro 

O ouro é conhecido desde os registros majs antigos da 
existência hun1ana. Ao longo da História, as pessoas tên1 
apreciado o ouro, têm lutado e morrido por ele. 

As propriedades físjcas e quúnicas do ouro fazem dele 
um n1etal especial. Em primeiro lugar, sua beleza e raridade 
intrínsecas o fazem precioso. Em segundo, o ouro é nutleávcl 
e pode ser facilmente transformado em objetos artísticos, jói
as e 1noedas (Figura 4.15). Em terceiro Lugar, o ouro é um dos 
metais menos ativos (Tabela 4.5). Ele não é oxidado ao ar e 
não reage com a água. Não é reativo meruante soluções básicas 
e diante de praticamente todas as soluções ácidas. Como re
sultado disso, o ouro pode ser encontrado na natureza como 
um elemento puro, em vez de con1binado com oxigênio ou 
outros elementos, o que explica sua precoce descoberta. 

Muitos dos estudos mais antigos sobre as reações do ouro 
surgiran1 da prática da alquimia, pela qual as pessoas tenta
vam transformar metais baratos, como o chumbo, en1 ouro. 
Os alqitimistas descobriram que o ouro pode ser dissolvido 
em uma rrustura 3:1 de ácidos clorídrico e nítrico, conhecida 
como água régia ('água real'). A ação do ácido nítrico no ouro 
é análoga à do cobre (Equação 4.32), ou seja, o íon nitrato, e não 
H', oxida o ouro metálico a Aul+. Os íons Cr interagem com o 
AuJ+ para formar os íons altamente estáveis Au04- . A equação 
iônica sin:iplificada para a reação do ouro com água régia é: 

All(s) + N03-(aq) + 4H' (aq) + 4Cr(nq) - --
AuCl4-(nq) + 2H20(1) + NO(g) 

Todo o ouro que já foi explorado caberia em um cubo de 
19 m de lado pesando aproximadamente 1,1 x108 kg (125 mil 
toneladas). Mais de 90o/o dessa quantidade foi produzida 
desde o início da corrida do ouro de 1848 na Califórnja. 
A cada ano, a produção mundi.al de ouro soma aproximada-

mente 1,8x106 kg (2 mil toneladas). De outro lado, mais de 
1,5 xlO'ª kg (16 milhões toneladas) de alumínio são produzi
das anualmente. O ouro é usado principalmente em jóias 
(73o/o), moedas (101>/o) e na eletrô1úca (9o/o). Seu uso na área da 
eletrônica se deve à sua excelente condutividade e resistên
cia à. corrosão. O ouro é usado, por exemplo, para placas de 
contato em chaves elétricas, relês e conexões. Um telefone 
Touch-Tone~ típico contén1 33 contatos folheados a ouro. 
O ouro é usado também em conlputadores e outros disposi
tivos microeletrônicos nos quais um fio fino desse material é 
usado para conectar componentes. 

Além do seu: valor para a joalheria, moedas e eletrônicos, 
o ouro é também importante nas profissões da saúde. Pela 
capacidade de resistência à corrosão por ácidos e outras 
substâncias encontradas na saliva, o ouro é o metal ideal para 
coroas e restaurações dentárias, que respondem por aproxi
madamente 3% do uso anual do elemento. O metal puro é 
muito maleável para ser u:tiljzado em odontologia, sendo 
co1nbinado coin outros métais para formar ligas. 

Figura 4.15 Imagem do 
faraó Tutankamon (1346-
1337 a.C.) feita de ouro e 
pedras preciosas. Detalhe da 
parte interna do caixão de 
Tutankamon. 

Estratégias na química Anal isando reações químicas 

Neste capítulo você conheceu um grande número de rea
ções químicas. A principal dificuldade que os estudantes en
contram quando tentam doniinar material desse tipo é obter 
uma 'pe rcepção' do que acontece quando produtos quími
cos são colocados para reagir. Na realidade, você pode se ad
mirar com a facilidade que seu professor ten1 para decifrar 
os resultados d e uma reação química. Uni de nossos objetivos 
nesse livro é ajudá-Lo a se tomar mais hábil em determinar o 
resultado de reações. O segredo para obter essa ' intuição quí
mica' é entender como classificá-las. 

Existen1 tantas reações singulares na quinúca que memo
rizar todas elas seria uma tarefa to.la. É muito mais provei toso 
tentar usar um padrão d e reconhecimento para deterrrunar a 
categoria geral de uma reação, como metátese ou reação de 
oxirredução. Portanto, quando você deparar com o desafio 
de prever o resultado de uma reação química, faça a você 
mesmo as seguintes questões apropriadas: 

• Qurus são os reagentes na reação? 
• São eletrólitos ou não-eletrólitos? 
• São ácidos ou bases? 
• Se os reagentes são eletrólitos, a metátese produzirá um , 

precipitado? Agua? Gás? 

• Se a n1etátese não pode ocorrer, os reagentes podem 
provavelmente se encaixar em uma reação de oxirredu
ção? lsso requer a existência tanto de um reagente que 
possa ser oxidado como de um que possa ser reduzido. 

Fazendo perg untas como essas, você estará apto a deter
minar o que p oderá acontecer durante a reação. Você pode 
nem se1npre estar correto, mas, se mantiver esse raciocínio, 
não estará longe. À medida que você ganhar experiência 
com reações químicas, começará a procurar pelos reagentes 
que pode m não ser imediatamente óbvios, como a água da 
solução ou o oxigênio da atmosfera. 

Uma das maiores ferranientas disponíveis para nós na 
qu:única é a expe ritnentação. Se você realiza um experimen
to no qual duas soluções são misturadas, você pode fazer ob
servações que o ajudarão a entender o que está acontecendo. 
Por exemplo, utilizar a informação da Tabela 4.1 para prever 
se um precipitado será formado não é nem de perto tão emo
cionante como ver realmente o precipitado se fo rn1ar, como 
na Figura 4.4. Observações cuidadosas nas aulas práticas do 
curso farão com que a matéria das aulas teóricas seja mais 
bem assimilada. 
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4.5 Concentrações de soluções 

O comportamento das soluções geralmente depende não só da natureza dos solutos, mas também de suas con
centrações. Os cientistas usam o termo concentração para designar a quantidade de soluto dissolvida em uma de
terminada quantidade de solvente ou solução. O conceito de concentração é intujtivo: quanto maior a quantidade de 
soluto dissolvido em certa quantia de solvente, majs concentrada a solução resultante. Em químjca normalmente 
precisamos expressar as concentrações de soluções de forma quantitativa. 

Concentração em quantidade de maté ria* 
A con centração em quantidade de matéria (símbolo c) expressa a concentração da solução como a quantidade 

de matéria** do soluto em um litro de solução: 

quantidade de matéria de soluto 
Concentração em quantidade de matéria = ------------

volume de solução em litros 
[4.33) 

ANIMAÇÃO 
Dissolução do KMnO, 

Uma solução de 1,00 mol/L (ou 1,00 e) con tém 1,00 mol de soluto em cada 
litro da solução. A Figura 4.16 mostra a preparação de 250 m L de uma solução 
de 1,00 mol /L de CuSO., usa11do um balão volun1étrico que está calibrado para 
comportar exatamente 250 mL. Primeiro, 0,250 molde CuS04 (39,9 g) é pesado 
e colocado em um balão volumétrico. Adiciona-se água para dissolver o sal, e a 

solução resultante é di luída para um volume total de 250 mL. A concentração em quantidade de matéria da solu
ção é (0,250 mol de Cu504)/(0,250 L de solução) = 1,00 mol/L. 

• 

COMO FAZER 4.11 

Calcule a concentração eo1 quantidade de matéria de uma solução preparada a partir da dissolução de 23,4 g de sulfa
to de sódio (Naz304 ) em água suficiente para perfazer 125 mL de solução. 

Solução 

Análise: tendo sido dado o número de gran1as de soluto (23,4 g), sua fórmula molecular (Na:z504) e o volume da solu
ção (125 mL), pede-se calcular a concentração em quantidade de matéria da solução. 

Planejamento: podemos calcular a concentração usando a Equação 4.33. Para tanto, devemos converter o número de 
gran1as de soluto em quantidade de matéria e o volume da solução de mililitros para litros. 

Resolução: a quantidade de matéria de Na2S04 é obtida a partir da sua massa molar. 

Quantidade de matéria de Na2504 = (23,4.g..6e Na2Sô4) (
1 mol de NaaS04 ) = 0,165 molde NaiS04 
142.g..6e-Na;SO. 

Convertendo o volume da solução para litros: 

Litros de solução= (125 ~ ( 1 
L ) = 0,125 L 

1.000 mi:: 

Assim, a concentração em quantidade de matéria é: 

e _ . . 0,165 molde 'Na,504 mol deNa2S04 oncentraçao em quantidade de n1aténa = - = 1,32 = 1,32 mol/L 
O, 125 L de solução L de solução 

Conferência: uma vez que o numerador é apenas ligeiramente maior que o denominador, é razoável a resposta ser 
um pouco acima de 1 mol/L. A luudade (mol/ L) é apropriada para a concentração en1 quantidade de matéria e três 
algarismos significativos são apropriados para a resposta porque cada dado tinha três algarismos significativos. 

PRATIQUE 

Calcule a concentração em quantidade de matéria de um,a solução preparada a partir da dissolução de 5,00 g de glico
se {C6H 120 6) en1 água suficiente para perfazer 100 1nL de solução. 

Resposta: 0,278 mol/L 

Anteriormente, como tradução de 1110/nrily usava-se o termo 'molaridade'. Hoje, no entanto, acredita-se que 'concentração em 
quantidade de matéria' é a tradução que melhor define esse terrno (N. do T.), 

"" A tradução do termo 1111111berof 1110/es também sofreu n1odificações ao longo do tempo. Anteriorn1ente traduzido como 'número de 
mols', hoje é chan1ado 'quantidade de matéria' (N. do T.). 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 4.16 Procedimento para preparação de 0,250 L de uma solução de 1,00 mol/L de CuSO~. (a) Pese 0,250 mol (39,9 g) 
de CuS04 (massa molecular= 159,6 u). (b) Coloque o CuS04 (soluto) em um balão volumétrico de 250 mL e adicione uma 
pequena quantidade de água. (c) Dissolva o soluto girando o balão. (d) Adicione mais água até a solução atingir a marca da 
calibração gravada no gargalo do balão. Agite o balão tampado para garantir uma mistura completa. 

Expressando a concentração de um eletrólito 
Quando un1 composto iônico se dissolve, a concentração relativa dos íons produzidos na solução depende da 

fórmula química desses compostos. Por exemplo, uma solução de 1,0 mol/ L de NaCl tem 1,0 mol/L de íons Na+ e 
1,0 mol/L de íons cr. Analogamente, uma solução 1,0 mol/L de Na2S04 tem 2,0 m.ol/L de íons Na+ e 1,0 mol/ L de 
íons 504

2
- . Portanto, a concentração de uma solução eletrolítica pode ser especificada em termos dos compostos 

utilizados para preparar a solução (1,0 mol/"L de Na2S04) ou em termos dos íons que a solução contém (2,0 mol/L 
de Na- e 1,0 mol/L de 504

2
- ). 

COMO FAZER 4.12 

Quais são as concentrações em quantidade de matéria dos íons presentes em uma solução aquosa de 0,025 mol/L de 
nitrato de cálcio? 

Solução 

Análise: dada a concentração do composto iônico usado para preparar a solução, pede-se determinar as concentrações 
dos fons na solução. 

Planeja me nto: podemos usar os índices inferiores na fórmula quimica do composto para determinar as concentra
ções relativas dos íons. 

Resolução: o nitrato de cálcio é constituído de íons cálcio (Ca2+) e íons nitrato (NO; ); logo, sua fórmula química é 
Ca(N03)z. Como existem dois íons NOJ- para cada íon ea2

- no composto, cada molécula de Ca(NOJ2 que se dissolve 
dissocia-se em 1 molde ea2

• e 2 mols de N03- . Uma solução que te.m 0,025 mol/L de Ca(NO:J2 tem 0,025 mol/L de 
Ca2

+ e 2 x0,025 mol/L = 0,050 mol/L de NO~--
• 

Conferê ncia : a concentração de íons N03" é duas ve.ze.s maior que a de íons Ca2
· , como o índice inferior 2 depois do 

N03- na fórmula química sugere que deva ser. 

PRATIQUE 

Qual é a concentração em quantidade de n1atéria de íons K' em uma solução de 0,015 mol/Lde carbonato de potássio? 

Resposta: 0,030 mol/L de K~. 

Conversão entre concentração em quantidade de matéria, quantidade de matéria e volume 
A definição de concentração em quantidade de matérja (Equação 4.33) contém três grandezas- co11centração 

em quantidade. de matéria, quantidade de matéria do soluto e litros de solução. Se conhecen1os duas dessas três, 
podemos calcular a terceira. Por exemplo, se conhecemos a concentração em quantidade de matéria de uma solu
ção, podemos calcular a quantidade de. matéria do soluto em determinado volun1e. Conseqüente.mente., a concen-
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tração em quantidade de matéria é um fator de conversão entre volume da solução e quantidade de matéria do 
soluto. O cálculo da quantidade de matéria de HN03 em 2,0 L de uma solução de 0,200 mol / L de HN03 ilustra a 
conversão de volume em quantidade de matéria: 

0,200 molde HNO 
Quantidade de 1natéria de HN03 = (2,0L..de-se}t:1~) = 3 

1 Lde-sehtçãcr 

= 0,40 moldel-IN03 

Expressar a concer1tração em quantidade de matéria em mol/ L de solução, como estamos fazendo, facilita o 
uso da análise dimensional nessa conversão. Assim, para obtermos quantidade de ma téria, multiplicamos litros 
pela concentração em quantidade de matéria: mol = litros x mol/litros. 

Para ilustrar a conversão de quantidade de matéria para volume, vamos calcular o volume de uma solução de 
0,30 mol/ L de HN03 necessário para fornecer 2,0 mol de HN03: 

Litros de solução = (2,0.mol-de HNe-3) = 6,7 L de solução 
( 

1 L de solução J 
0,30..mGl-àe:-HNô; 

Nesse caso, deven1os usar a recíproca de concentração em quantidade de maté1i a na conversão: litros = n1ol x 1/ e. 

COMO FAZER 4 .13 

Quantos gramas de NéiiS04 são necessários para preparar 0,350 L 0,500 mol/L de Na2S04? 

Solução 

Análise: dados o volume da solução (0,350 L), sua concentração (0,500 mol /L) e a id entidade do soluto (Na2SO~), 
pede-se calcular o número de gramas de soluto na solução. 

Planejamento: podemos usar a defiJúção de concentração em quantidade de matéria (Equação 4.33) para d eterminar 
a quantidade de matéria de soluto e converter a quantidade de matéria para gramas usando a massa molar do soluto: 

quantidade de rnatéria de Na2S04 

e ~,so. = litros de solução 

Resolução: calculando a quantidade de matéria de NazS04 e usando a concentração em quantidade de matéria e ovo
lume da solução, obtém-se: 
Quantidade de matéria de Na2SO, = litros da solução x c'l•.SO. 

= 0,3SO b-à.~otuçao( 0,500 molde Na2SO,) 
1 6-.Qe-sotuçao 

= 0,175 molde Na2S04 

Uma vez que a massa molar de Na2S04 é 142 g, o número de gramas de Na2S04 necessário é: 

Gramas de Na2SO, = (0,175 molde Na2S04 ) (
142 

g de Na2501 ) = 24,9g de Na2SO, 
1 molde Na2S04 

Conferência: o valor da resposta, as unidades e o número de algarismos significativos são todos apropriados. 

PRATIQUE 

(a) Quantos gramas de NaiS04 existem em 15 rn ·L d e Na;i504 0,50 mol / L de Na2SO~? (b) Quantos mililitros de solução 
0,50 mo l/ L de Na2S04 são necessários para fornecer 0,038 mol desse saJ? 

Respostas: (a) 1,J g; (b) 76 mL. 

Diluição 
ANIMAÇÃO 
Preparação de soluçilo por 
diluíção 

As soluções usadas rotineiramente em laboratórios são em geraJ compra
das ou preparadas na forma concentrada (chamadas soluções estoque). O ácido 
clorídrico, por exemplo, é comprado como uma solução de 12 mol/ L (HCI 

concentrado). As soluções de concentrações mais baixas podem, então, ser obtidas pela adição de água, processo 
chamado diluição.3 

3 Ao diluir·se ltnl ácido ou uma base concentrada, o ácido ou a base devem ser adjcionados à água e diluídos adicionando-se 01ais 
água. Essa adição, íeita diretamente a ácidos ou bases concentradas, pode causar respingamento por causa do intenso calor gerado. 
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Para ilustrar a preparação de uma solução diluída a partir de uma solução concentrada, vamos supor que q uei
ramos preparar 250 01L (isto é, 0,250 L) de uma solução de 0,100 mol/Lde CuS04 por diluição de wna solução esto
que de 1,00 mol/L de CuS04 • Quando o solvente é adicionado à solução, a quantidade de matéria do soluto 
permanece inalterada. 

Quantidade de matéria de soluto antes da diluição= quantidade de matéria do soluto após a diluição [4.34] 

Com.o sabemos tanto o volun1e quanto a concentração da solução diluída, pode1nos calcular a quantidade de 
matéria de CuS04 que ela contém. 

, , ( molde CuSO ) Quantidade de ma teria na solução dilu1da = (0,250 Ld~k:tçãu) 0,100 L.de.-selttçã: = 0,0250 mo! de CuSO 4 

Agora podemos calcular o volume da solução concentrada necessário para fornecer 0,0250 molde CuS04: 

( 
1 L de solução ) 

1 L de solução cone. = (0,0250 ~) = 0,0250 L 
1,00 moJ.Qe CaSô"4 

Essa diluição é obtida retirando-se 0,0250 L (isto é, 25,0 mL) da solução, 1,00 mol/ L usando de urna pipeta, adi
cionando-a a um balão volumétrico de 250 n1L e depois diluindo-a para o volume final de 250 mL, como mostrado 
na Figura 4.17. Observe que a solução diltúda tem cor menos intensa que a solução concentrada. 

Em s ituações de laboratório, cálculos desse tipo, são em geral feitos rapidamente com uma única equação que 
pode ser derivada, lembrai1do que a quantidade de matéria de soluto é a mesma tanto na solução concentrada como 
na diluída, e que a quantidade de matéria = concentração em quantidade de matéria x litros: 

Quantidade de matéria do soluto na solução cone. = quantidade de matéria na solução diluída 

[4.35] 

A concentração em quantidade de matéria de uma solução estoque mais concentrada (c00nc) é seinpre maior do 
que a concentração em quantidade de matéria da solução diluída (edil). Uma vez que o volume da solução aumenta 
com a diluição, V d il é sempre maior do que V,ooc· Apesar de a Equação 4.35 estar derivada em termos de litros, qual
quer unidade de volume pode ser usada, desde que a mesma unidade seja usada em ambos os lados da equação. 
Por exemplo, no cálculo que fizen1os para a solução de CuS04, temos 

(1,00 nlol/L)(V """") = (0,100 mol/L)(250 mL) 

Resolvendo para Vª'"<' obtém-se V,onc = 25,0 mL como anteriormente. 

( 

1 1 

I 
1 1 

(a) (b) (e) 

Figura 4.17 Procedimento para preparação de 250 mL de uma solução de O, 100 mol/L de CuSO 4 por diluição de uma 
solução de 1,00 mol/L de Cuso •. (a) Tome 25,0 mL de uma solução de 1,00 mol/L com uma pipeta. (b) Adicione essa 
alíquota a um balão volumétrico de 250 mL. (e) Adicione água para diluir a solução até um volume total de 250 mL. 
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COMO FAZER 4.14 

Quantos mililitros de 3,00 mol/L de H~04 s.i.o necessários para preparar 450 mL de H 2S04 0,10 mol/ L de H 2S04? 

Solução 

Análise: precisamos di1uir uma solução concentrada. Foram dados a concentração em quantidade de matéria de uma 
solução mais concentrada (3,0 mol/L) e o volume e a concentração em quantidade de matéria de uma solução mais di
luída contendo o mesmo soluto (450 mL de un1a solução de O, 10 mol/L). Devemos calcular o volume da solução con
centrada necessário para preparar a solução diluída. 

Planejamento: podemos calcular a quantidade de matéria do soluto, ~041 na solução diluída e em seguida calcuJar 
o volume da solução concentrada necessário para fornecer essa quantidade de soluto. Alternativamente, podemos 
aplicar diretamente a Equação 4.35. Viunos comparar os dois métodos. 

Resolução: calculando a quantidade de matéria de ~4 na solução diluída: 

Quantidade de matéria deHzSO~na solução diluída = (0,4SO lAe-solnçm-5) ( O,lO rnol de HiSO 4 ) = 0,045 mol de H
2
SO 

4 1 L-de solação 

Calculando o vol.ume da solução concentrada que contém 0,045 mol de ~504: 

_ ( 1 L de solução J _ 
L de soluçao cone. = (0,045..mel-de-~~) = 0,015 L de soluçao 

3,0.mokl~ 

Convertendo litros para mililitros, obtêm-se 15 mL. 

Se aplicarmos a Equação 4.35, conseguiremos o mesmo resultado: 

(3,0 mol/L)(V,_.) = (0,10 mol/L)(450 mL) 

V = (0,10 mol1C)(450mL) = 15 mL 
<,'OllC 3,0 ~ 

Qualquer que seja o método, vemos que se começarmos com 15 mL de solução de 3,0 mol/L de H~04 e a diluirmos 
para um volume total de 450 mL, obteremos a solução de 0,10 mol / L desejada. 

Conferência: o cálculo do volun1e parece razoável porque um voltune pequeno de uo1a solução concentrada é usado 
para preparar um volume grande de uma solução diluída. 

PRATIQUE 

(a) Qual é o volume de uma solução de nitrato de chumbo de 2,50 mol/ L que contéin 0,0500 molde Pb2+? (b) Quantos 
mililitros de uma solução de 5,0 mol/ L de ~Cr207 devem ser diluídos para preparar 250 mL de uma solução 0,10 de 
mol/L? (e) Se 10,0 1nLde un1asolução estoque de 10,0mol/L de NaOH siio diluídos para 250 mL, qual é a concentra
ção da solução resu.ltante? 

Respostas: (a) 0,0200 L = 20,0 mL; (b) 5,0 mL; (e) 0,40 mol /L. 

4.6 Estequiometria de soluções e análise química 

Imagine que você tenha de determinar as concentrações de vários íons em uma amostra de água de um lago. 
Apesar de vários métodos instrumentais terem sido desenvolvidos para tais análises, reações químicas como as 
descritas nesse capítulo continuam a ser usadas. No Capítulo 3 aprendemos que se você sabe a equação química e a 
quantidade consumjda de um reagente, é possível calcular as quantidades dos outros reagentes e produtos. Nesta 
seção exploraremos brevemente tais análises de soluções. 

Len1bre-se de que os coeficientes em Luna equação balanceada fornecem a quantidade relativa de matéria de 
reagentes e produtos. - (Seção 3.6) Para usar essa inforn1ação, deveinos converter as quai1tidades de substâJ.1cias 
envolvidas en1 quantidade de matéria. Quando estamos trabalhando com gramas de substâncias, con10 estávamos 
fazendo no Capítulo 3, usamos a massa molar para fazer essa conversão. Entretanto, se trabalharmos com soluções 
de concentrações em quantidade de matéria conhecidas, usaremos a concentração e o volume para determinar a 
quantidade de matéria (quantidade de matéria do soluto= ex L). A Figura 4.18 resume esse método para usar este
quiometria. 
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Unidades laboratoriais 

Gramas Use a 
da 1nassa 

substância A molar de A 

Unidades químicas 

1 Quantidade de J l matéria da 
substância A 

Gramas 
da 

substância B 

Use os coeficientes 
estequiométricos de A e B 

Use a r Quan~dade de 
'I.. massa __J matéria da 

molar de B l substância B 

Use e = 
mol/ L 

Use e= 
mol / L 

Unidades laboratoriais 

Volume ou 
concentração em 

quantidade de matéria 
da substância A 

Volwneou 
concentração en1 

quantidade de matéria 
da substância B 

Figura 4.18 Esboço do procedimento usado para resolver problemas estequiométricos que envolvam unidades de massa 
medidas (laboratório), concentração (concentração em quantidade de matéria) ou volume. 

COMO FAZER 4 .1 S 

Quantos gramas de Ca(OH)2 são necessários para neutralizar 25,0 mL de 1,00 mol/L de HN03? 

Solução 

Análise: os reagentes são um ácido, l-ú\f03, e uma base, Ca(OH)2. O volume e a concentração em q uantidade de ma té
ria d e HN03 são dados e pergun ta-se quantos gramas de Ca(OH)2 são necessários para neutraUzar essa quantidade de 
HN03. 

Planejamento: pode.mos usar a concentração en1 quantidade de nlatéria e o volun1e da solução de HN03 para calcu
lar a quantidade de matéria de HN03• Usamos a equação balanceada para relacionar a quantidade de matéria de 
HN03 com a quantidade de matéria de Ca(OH)a. Finalmente, podemos converter quantidade de matéria de Ca(OH)2 
para gramas. Essas etapas podem ser resumidas como a seguir: 

LHNo, x HNo, => mo! de HN0 3= molde Ca(OH)2 => g de Ca(OH)2 

Resolução: o produto da concentração em quantidade d e matéria de uma solução pelo seu volume en1 litros dá a 
quantidade de matéria do soluto: 

Quantidad e de matéria de HN03 = L (l-L>Jo,) x c<1L,'Od = (0,02501'.) (O, 100 mol d~ HN03) 

= 2,50 xlO..a molde HN03 

Como essa é uma reação de neutralização ácido-base, HN03 e Ca(OH)2 reagem para formar H20 e o sa 1 contendo Ca 2• 

e N03- : 

2HN03(aq) + Ca(OH)z(s) --+ ~O(l) + Ca(N03) 2(aq) 

Portanto, 2 mols de HN03 ~ 1 mol de Ca(OH)i. 

Conseqüentemente, 

Gramas d e Ca(Ql-f\ = (250x10..a-mel-de HNÕ:) ( 1 2) (74,1 g de Ca(OH)2) 
' I Z ' 

3 2_.01ol-de-HMO; l mol-de-€a"(OFfh 

= 0,0926 g de Ca(OH}i 

Conferência: o resultado é razoável. Um volUille pequeno de ácido diluído requer apenas Ullla pequena quantidade 
de base para neutralizá-lo. 

PRATIQUE 

(a) Quantos g ramas de NaOH são necessários para neutralizar 20,0 mL de uma solução de 0,150 mol/L de H~O~? 
(b ) Quantos litros de HO(aq) são necessários para reagir completame nte com 0,100 mol de Pb(N03)2(aq), formando 
um precipitado de PbCl2(s)? 

Respostas: (a) 0,240 g; (b) 0,400 L. 

Titulações 
Para determinar a concentração de determinado soluto em uma solução, os químicos geralmente rea li

zam uma titulação, que envolve comb.inar uma amostra de solução com u1na solução reagente de concentração 
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(a) (b) (e) 

Figura 4.19 Mudança na aparência de uma solução contendo o indicador fenolftaleína quando a base é adicionada. Antes 
• 

do ponto final, a solução é incolor (a). A medida que se aproxima do ponto fina l, uma cor rosa-claro se forma onde a base é 
adicionada (b). No ponto final, cor rosa clara se estende por toda a solução após agitação. Quanto mais base for 
adicionada, mais se intensifica da cor rosa (c). 

ANIMAÇÃO 
Titulaçao ácido-base 

conhecida, chamada solução padrão. As tjtulações podem ser conduzidas 
usando reações ácido-base, precipitação ou oxirredução. SuponJ1a que te
nhamos uma solução de HCl com concentração desconhecida e uma solução 
c.ie NaOH cuja concentração é 0,100 mol/ L. Para determinar a co11centração 

da solução de HCl, tomamos determinado volume dessa solução, digamos, 20,0 mL. Adicionamos lentamente a 
solução padrão de NaOH até que a reação de neutralização entre HO e NaOH seja completa. O ponto no qual as 
quantidades estequiométricas se equivalem é conhecido como ponto de equivalência ou ponto de viragem da 
titulação. 

ATIVIDADE 
Titulação ácido-base 

20,0 mL o 
de solução ). 
ácida ~ 

Pipeta -.......-., 

., 
' -

(a) 

-1-- Leitura do 
volume inicial 

'1i~~l- Bureta 

{ 

Solução 
padrão 
deNaOH 

fi! 20,0 mL 
. /~e. solução 

,J-?. aoda 

(b) 

Leitura do 
volume final 

Solução 
neutralizada 

~, / (indicador 
/. muda de cor) 

(e) 

Figura 4.20 Procedimento para a titulação de ácido com uma solução padronizada 
de NaOH. (a) Uma quantidade conhecida de ácido é adicionada ao erlenmeyer. 
(b) Um indicador ácido-base é adicionado, e o NaOH padronizado é adicionado a 
partir de uma bureta. (c) O ponto de equivalência é sinalizado pela mudança de cor 
do indicador. 
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Para que se faça a titulação de uma solução desconhecida com uma solução padrão, é necessário encontrar al
guma n1aneira de se determinar quando o ponto de equivalência da tihiJação foi atingido. Em uma titulação áci
do-base, a tintura conhecida como fenolftaleina é incolor em soluções ácidas, mas rosa em soluções básicas. Se 
adicionamos fenolftaleína a uma solução desconhecida de ácido, a solução ficará incolor, como visto na Figura 4.19 
(a). Podemos, então, adicionar base a partir de uma bureta até a solução praticamente de incolor tonar-se rosa, 
como visto na Figura 4.19(b). Essa mudança de cor indica que o ácido foi co1npletamente neutralizado e que não 
existe mais ácido para reagir com a gota de base que fez com que a solução ficasse colorida. A solução, conseqüen
temente, toma-se básica, e a tintura, rosa. A mudança de cor sinaliza o ponto final da titulação, que geralmente é 
muito próximo do ponto de equivalência. Deve-se ser cuidadoso ao escolher os indicadores cujos pontos finais cor
respondam ao ponto de equivalência da titulação. Abordaremos esse problema no Capíhuo 17. O procedimento 
de titulação está resumido na Figura 4.20. 

COMO FAZER 4.16 

A quantidade de c 1- em um reservatório de água é determinada titulando-se a amostra com Ag ... 

Ag•(nq) + o -(aq) > AgCl(s) 

(a) Quantos gramas de íon cloreto existem em uma a1nostra de água se são necessários 20,2 mL de 0,100 mol/L de Ag• 
para reagir com todo o cloreto na amostra? (b) Se a amostra tem uma massa de 10,0 g, qual a porcentagem de CI pre
sente? 

Solução 

Análise: dados o volume (20,2 mL) e a concentração em quantidade de matéria (0,100 mol/L) de uma solução de Ag +e 
a equação qtún1ica para a reação desse íon con1 o cr na amostra, pede-se primeiro calcular o número de gramas de cr 
na amostra e, em segundo, calcular a massa percentual de cr na amostra. 

(a) Planejamento: começamos usando o volume e a concentração em quantidade de matéria de Ag• para calcular a 
quantidade de matéria usada na titulação. Podemos usar a equação balanceada para determinar a quantidade de ma
téria de Cl- e, a partir dela, as granlaS de Cr. 
Resolução: 

Quantidade de matéria de Ag' = (20,21-nL de-solação) = ( 1 ~oh:içã-o )(0,100 molde Ag' ) 
1.000 .mL cli? solu~o L-de-soluç!b 

= 2,02 x 10-J mol de Ag' 

A partir da equação balanceada vemos que 1 molde Ag' ~ 1 mo] de cr. Usando essa informação e a massa 1nolar do 
Cl, temos 

Gramas de c1- = (2,02 xlO...., ~ >( l nlol-àe-<:r ) ( 35'5 g de ci-) = 7,17 x10-z g de o -
l ~l de Ag" J mol-de-et" 

(b) Planejamento: para calcular a porcentagem de o -na amostra, comparamos o número de gramas de ci- nela, 7,17 
x 10-1 g, com a massa original da amostra, 10,0 g. 

Resolução: 

ºt..Ci- = 7' 17 
X l0-2 g X lOOo/.-1 = 0,717%1 de c1-

10,0 g 

Comentário: o íon cloreto é um dos íons mais comuns na água e no esgoto. A água do oceano contém l,92o/o de o -. Se 
ela terá um gosto salgado vai depender dos outros íons presentes. Se os únicos contra-íons são Na ', o gosto salgado 
será detectado com uma concentração tão baixa quanto 0,03o/., de cr. 
PRATIQUE 

Uma amostra de minério de ferro é dissolvida em ácido e o ferro é convertido a Fe2
-. A amostra é titulada coa1 47,20 

mL de uma solu~ão de 0,02240 mo!/ L de Mn04- . A reação de oxirredução que ocorre durante a titulação é a seguinte: 
Mno~-(nq) + 5Fe •(nq) + 8H. (aq) Mn2'(aq) + 5Fe ... (aq) + 4 H~O(/). (a) Qual foi a quantidade de matéria de MnO~
adicionada à amostra? (b) Qual é a quantidade de matéria de Fe'l• existente na amostra? (e) Quantos gramas de ferro 
há na amostra? (d) Se a amostra tinha uma massa de 0,8890 g, qual é a porcentagem de ferro na amostra? 
Respostas: (a) 1,057 xl 0-3 mo! de Mn04- ; (b) 5,286 xl0-3 molde Fe2

-; (e) 0,2952 g; (d) 33,21o/o. 
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COMO FAZER 4.17 

Um método comercial usado para descascar batatas é afundá-las em uma solução de NaOH por curto período, remo
vê-las da solução e retirar a casca com jatos de água. A concentração do NaOH fica normalmente na faixa entre 3 e 6 
mol/l. NaOH é analisado periodicamente. Em uma dessas análises, foram necessários 45,7 mL de 0,500c de H2504 
para neutralizar 20,0 mL de uma amostra de solução de NaOH. Qual é a concentração da solução de NaOH? 

Solução 

Análise: dados o volume (45,7 ml) e a concentração em quantidade de matéria (0,500 mol/l) de uma solução de 
H2S04 que reage por completo com 20,0 1nL de uma amostra de NaOH, pede-se calcular a concentração em quantidade 
de matéria da solução de NaOH. 

Planejamento: podemos usar o volume e a concentração em quantidade de matéria de H2S0 4 para calcular a quanti
dade de matéria dessa substância. Usaremos essa quantidade e a equação balanceada para a reação para calcular a 
quantidade de matéria de NaOH. Finalmente, pode1nos usar a quantidade de matéria de NaOl-1 e o volume dessa so
lução para calcular a concentração em quantidade de matéria. 

Resolução: a quantidade de matéria de H:zSO, é dada pelo produto do volume pela concentração em quantidade de 
matéria dessa solução: 

Quantidade de matéria de ~504 = (45,7 mL de-solução)( l-b-ee-soluçriõ _ J(o,500 °101 
de H2

5º•) 
1.000 mb de scinçao -b-cle-sotnçãl> 

= 2,28 x 10·2 mol de H~SO 4 

Os ácidos reagem com hidróxjdos metálicos formando água e um sal. Portanto, a equação balanceada para a reação de 
neutralização é: 

De acordo com a equação balanceada, 1 molde 1-12504 ~ 2 mol de NaOH. Conseqüenteinente, 

Quantidade de matéria de NaOH = (2,28 x 10·2 me~4) ( 2 mols de NaOH) 
1-meb-de"fti'SO 4 

= 4,56x10-2 n10l de NaOH 

Sabendo-se a quantidade de matéria de NaOH presente em 20,0 mL de solução, podemos calcular a concentração em 
quantidade de matéria: 

Concentração em quantidade de matéria de NaOH = 

= quantidade de matéria de NaOH - ( 4,56 x 10-2 mol de NaOH)(l 000 mL Ele-soluçãõJ 
l de solução 20,0 ml:.-àe-sotuçao 1 l de solução 

= 2,28 mol de NaOH = 2,28 mol/L 
L de solução 

PRATIQUE 

Qual é a concentração em quantidade de matéria de uma solução de Na OH se são necessários 48,0 mL dela para neu
tralizar 35,0 mL de 0,144 mol / L de HzSO~? 

Respostas: 0,210 mol/ L 

COMO FAZER ESPECIAL; Interligando os conceitos 

Nota: os exercícios cumulativos exigem experiência dos capítulos anteri.ores bem como experiência do presente capí
tulo. 

Uma amostra de 70,5 mg de fosfato de potássjo é arucionada a 15,0 m L de 0,050 mol/ L de nitrato de prata, resultando 
na formação de um precipitado. (a) Escreva a equação molecular para essa reação. (b) Qual é o reagente limitante na 
reação? (c) Calcule o rendimento teórico, em gramas, do precipitado formado. 

Solução (a) Tanto o fos fato de potássio quanto o nitrato de prata são co111postos iônicos. O fosfato de potássio 
contém os íons K + e PO,J-; logo, sua fórmula química é K;PO,. O nitrato de prata contém íons Ag· e NO; ; logo, sua 
fórmula química é AgNO,. Um.a vez que ambos os reagentes são eletrólitos fortes, a solução contém íons 1', Pa/ ·, Ag" 
e N03- antes de a reação acontecer. De acordo com as regras de solubilidade na Tabela 4.1, Ag· e ro;i-- formam um 
composto insolúvel; logo, Ag,,PO, precipitará da solução. Contrariamente, K' e NO, pem1anecerão em solução porque 
KNO, é solúvel em água. Assim, a equação molecular balanceada para a reação é: 
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(b) Para determinar o reagente limitante, devemos examinar a quantidade de matéria de cada reagente. - (Seção 
3.7) A quantidade de matéria de K3P04 é calculada a partir da massa da amostra usando a massa molar como um fator 
de conversão. aao (Seção 3.-l) A massa molar do K3P04 é 3(39,1) + 31,0 + 4(16,0) = 212,3 g/ mo!. Convertendo miligra
mas para gramas e, a seguir, para quantidade de niatéria, temos: 

70 5 mo.Àe-K f'O (lo-3 g..de-~Pf>:i) ( 1 mol de K3PO, ) = 3 32 xlO-i mo! de K PO 
! ~ 3 4 1 mg-àe*jPO'. 212,3 ~P0:i I 3 4 

Determinamos a quantidade de matéria de AgN03 a partir do volume e da concentração em quantidade de n1atéria da 
solução. aao (Seção 4.5) Convertendo mililitros para litros e, daí, para quantidade de matéria, ten1os: 

(15,0 mt) (~o::) ( 0,050 ino~:e AgNO~) = 7,5 xl0-1 mo! de AgN03 

Comparando as quantidades dos dois reagentes, descobrimos que existem (7,5x10'"")/(3,32x10-1) = 2,3 vezes majs 
quantidade de matéria de AgN03 que de K3P04• Entretanto, de acordo com a equação balanceada, 1 molde K3P04 re
quer 3 mols de AgN03 . Portanto, a quantidade de AgN03 é insuficiente para consumir o K3PO~, e o AgN03 é o reagen
te limitante. 

(c) O precipitado é Ag3P04, cuja 01assa molar é 3(107,9) + 31,0 + 4(16,0) = 418,7 g/n101. Para calcular o número de 
gramas de Ag3P04 que poderia ser produzido nessa reação (o rendimento teórico), usamos a quantidade de matéria 
do reagente linlitante, convertendo mo! de AgN03~ molde Ag3P04~ g de Ag~04• Usamos os coeficientes da equa
ção ba lanceada para converter mols de AgN03 para mols de Ag3P04, e usamos a massa molar de Ag3P04 para conver
ter a quantidade de matéria dessa substância para gramas. 

(7,5 x10-4 .... ,,1~o:;) ( 1 mol.-de-A-g3PO, )(418,7 g de Ag:J>O,) =0,10 de A PO. 
~~·'ó'' 3 3 mels-de AgN0

3 
1.m~e Ag;f'0

4 
g g3 4 

A resposta tem apenas dois algarismos significativos porque a quantidade de AgN03 é dada com dois algarismos sig
nificativos. 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 4.1 As soluções nas quais a água 
é o me.io dissolvente são chamadas soJuções aquosas. 
O componente da solução que está em maior quantida
de é o solvente. Os outros componentes são solutos. 

Q ualquer substância cuja solução aquosa contém 
ions é chamada eletrólito. Qualquer substância que for
ma uma solução que não contém íons é uni não-eletrólito. 
Os eletrólitos que estão presentes em solução unicamen
te como ions são eletrólitos fortes, enquanto os que es
tão presentes parcialmente como íons e parciaJmente 
como moléculas são eletrólitos fracos. Os compostos iô
nicos dissociam-se em íons quando dissolvidos e são 
eletrólitos fortes. A maioria dos compostos nioleculares 
é não-eletrólita, apesar de alguns e letrólitos serem 
fracos, e poucos, eletrólitos fortes. Quan do representa
mos a ionização de um eletrólito fraco em solução, usa
mos seta dupla, indicando que as reações direta e 
inversa podem atingir um balanço chamado de equilí
brio químico. 

Seção 4.2 Reações de precipitação são aquelas nas 
quais se forma um produto insolúvel, chamado precipi
tado. As regras de solubilidade ajudam a determinar se 
um composto iônico será ou não sollivel em água. (Aso
lubilidade de uma substância é a quantidade que se dis
solve em certa quan tidade de solvente.) As reações, como 
as de precipitação, nas quais os cáti.ons e ânions parecem 

trocar de con tra-íons, são chamadas reações de dupla 
troca ou reações de metátese. 

As equações q u ímicas podem ser escritas para mos
trar se as substâncias em solução estão predominante
mente na forma de íons ou moléculas. Quando as 
fórmulas qtúmicas completas de todos os reagentes e 
produtos são usadas, a equação é chau1ada equação 
molecular. U1na equação iônica completa mostra todos 
os eletrólitos fortes dissolvidos na forma de seus íons 
componentes. Em uma equação iônica simplificada, 
íons que não se modificam d u rante a reação (íons espec
tadores) são omitidos. 

Seção 4.3 Ácidos e bases são importantes eletrólitos. 
Os ácidos são doadores de prótons; eles aumentam a con
centração de ~(nq) em soluções aquosas às quais são adi
cionados. As bases são receptoras de prótons; elas aume.n-, 
tam a concentração de Off(nq) em soluções aquosas. Aci-
das e bases que são eletrólitos fortes são d1amados ácidos 
fortes e bases fortes, respectivamente. Os que são eletróli
tos fracos são ácidos fracos e bases fracas. Quando solu
ções de ácidos e bases são .misturadas, resuJtam em uma 
reação de neutralização. A reação de neutralização entre 
uni ácido e um hidróxido nietálico produz água e uo1 sal. 
Gases também podem se.r formados como resuJtado de re
ações ácido-base. A reação de u1n sulfeto com um ácido 
forma Hi$(g); a reação entre um carbonato e um ácido for
ma C02(g). 
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Seção 4.4 Oxidação é a perda de elétrons por uma 
substância, enquanto redução é o ga11ho de elétrons por 
uma substâncja. Os números de oxidação nos mantêm 
informados sobre os elétrons durante as reações quími
cas e são assinalados aos átomos pelo uso de regras es
pecificas. A oxidação de um elemento resulta e1n au
mento no número de oxidação, enquanto a redução é 
acompanhada por diminwção no número de oxidação. 
A oxidação é sempre acon1pa11hada pela redução, pro
duzindo reações de oxirredução, ou redox. 

M·uitos metais são oxidados pelo 0 2, por ácidos e 
por sais. As reações redox entre metais e ácidos e en.tre 
metais e sais são chamadas reações de deslocamento. 
Os produtos dessas reações de deslocamento são sem
pre um elemento (H2 ou metal) e um sal. A comparação 
entre tais reações permite-nos colocar os metais em or
dem de facilidade de oxidação. A lista dos metais em or
dem decrescente de facilidade de oxidação é chamada 
série de atividade. Qualquer metal na lista pode ser 
oxidado pelos íons metais (ou H') abaixo deles na série. 

Seção 4.5 A composição de uma solução expressa as 
quantidades relativas de solvente e solutos que ela con
tém. Um das maneiras mais comuns de expressar a con
centração de um soluto em uma solução é em termos de 

Exercícios 

Eletrólitos 

4.1 Apesar de a água pura ser mau condutor de eletricida
de, é aconselhável não se operar aparelhos elétricos per
to dela. Por quê? 

4 .2 Quando perguntaram a um estudante qual a razão de 
uma solução de eletrólitos conduzir eletricidade, ele res
pondeu que é por causa do movimento de elétrons pela 
solução. O estudante está correto? Se não, qual a respos
ta correta? 

4.3 Quando o metanol, Ct40H, é dissolvido em água, ob
tém-se uma solução não-condutora. Quando o ácido 
acético, H.CiH30 2, dissolve-se em água, a solução é má 
condutora e de natureza ácida. Descreva o que acontece 
na dissolução nos dois casos e julgue as diferenças. 

4.4 Aprendemos neste capítulo que muitos sólidos iônicos 
dissolvem-se em água con10 um eletrólito forte, isto é, 
como íons separados em solução. Quais as proprieda
des da água que facilitam esse processo? 

'l.5 Descreva como cada un1 dos seguintes eletrólitos fortes 
ionizam-se ou dissociam-se em íons na dissolução e.in 
água: (a) ZnCl2; (b) HNO_y (e) K250~; (d) Ca(OH)2• 

4.6 Descreva con10 cada um dos seguintes eletróUtos 
fortes ionizam-se ou dissociam-se em íons na dissolu
ção em água: (a) Mglz; ( b ) Al(N0.1) 3; (c) HC104; 

(d) (NH~)2S0.1 • 
4.7 As soluções aquosas de três substâncias diferentes, AX, 

A Y e AZ, estão representadas pelos três diagramas a 
seguir. Identifique cada substância como um eletrólito 
forte, eletrólito fraco ou não-eletrólito. 

concentração em quantidade de matéria. A concentra
ção em quantidade de matéria de un1a solução é a 
quantidade de matéria do soluto por litros de solução. 
Ela torna possível a interconversão do volume de solu
ção em quantidade de matéria do soluto. As soluções de 
concentração em quantidade de matéria conhecidas po
dem ser preparadas pesai1do-se o soluto e diluindo-o 
para um volume conhecido, ou por diluição de uma so
lução mais concentrada de co11centração conhecida (co
mo solução estoque. Adicionando-se solvente à solução 
de concentração conhecida (processo de dillução) di
minui-se a concentração do soluto sem alterar sua 
quantidade de matéria na SOlUÇãO (Cconc X V conc = Cdil X 

Vdu)· 
Seção 4.6 Nos processos chamados titulação, com

binamos uma solução de concentração conhecida (uma 
sol ução padrão) com uma solução de concentração des
conhecida no intuito de determinar a concentração des
conhecida ou a quMtidade de soluto na solução desco
nhecida. O ponto na titulação no qual quantidades este
quimetricamente eqitivalentes são conciliadas é chama
do de ponto de equivalência. Um indicador pode ser 
usado para mostrar o ponto final da titulação, que é 
muito próximo do ponto de equivalência. 

4.8 

AX AY AZ 

(a) (b) (c) 

Os dois diagramas representam soluções aquosas de 
duas substâncias diferentes, AX e BY. Essas duas subs
tâncias são eletrólitos fortes, eletrólitos fracos ou 
não-eletrólitos? Qual você espera ser a 1nelhor conduto
ra de eletricidade? Explique. 

o 
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4.9 O ácido fórmico, HCH02, é um eletrólito fraco. Quais 
partículas do soluto estão presentes na solução aquosa 
desse composto? Escreva a equação química para a ioni
zação do H CI-102• 

4.10 A acetona, CH3COCH3, é um não-eletrólito; o ácido hi
pocloroso, HCIO, é um e letrólito fraco e o cloreto de 

Reações de precipitação e equações iônicas s implificadas 

4.11 Usando as regras de solubilidade, diga se cada um dos 
seguintes compostos é solúvel ou insolúvel em água: 
(a) NiCl2; (b) Ag2S; (c) C~P04; (d) SrCO~ (e) (NH4) 2S04. 

4.12 Usando as regras de solubilidade, diga se cada um dos 
seguintes con1postos é solúvel ou insolúvel em água: 
(a) N i(OH)2; (b) PbSO~; (c) Ba(N03) 2; (d ) AIP04; 

(e) AgC2H30 2• 

4.13 Ocorre precipitação quando soluções a seguir são mis
turadas? Caso ocorra, escreva a equação qu[mica balan
ceada para a reação. (a) Na2C03 e AgNO~ (b) NaN03 e 
NiS04; (c) FeS04 e Pb(N03)i. 

4.14 ldentifique o precipitado (caso haja) formado quando as 
seguintes soluções são misturadas e escreva a equação 
balanceada para cada reação. (a) Sn(N03h e NaOH; 
(b) NaOH e l<:?S04; (c) Na2S e Cu(C2H30 2) 2• 

4.15 Escreva as equações iônica completa e iônica simplifica
da para as reações que ocorrem quando cada uma das 
seguintes soluções são misturadas. 
(a) Na2C03(aq) e MgSOinq) 
(b) Pb{N03}i(nq) e Na~(nq) 
(e) (NH4hP04(nq) e CaC12(nq) 

4.16 Escreva as equações iônicas s i rnpl ificadas para as rea
ções que ocorrem em cada um dos seguintes casos. 
identifique o íon espectador enl cada reação. 

Reações ácido-base 

4.2.1 Qual é a d iferença entre: (a) ácido monoprótico e ácido 
diprótico; (b) ácido fraco e forte; (e) ácido e base? 

4.22 Explique as seguintes observações: (a) NH3 não contém 
íons Olr e mesmo assim suas soluções aquosas são bá
sicas; (b) HF é chamado de ácido fraco, mas mesmo 
assim é muito reativo; (e) apesar de o ácido sulfúrico ser 
uma eletrólito forte, uma solução aquosa de H~O~ con
tém mais íons HS04- do que íons 504- . Explique. 

4.23 Classifique cada um dos segu intes itens como ácido 
forte, fraco o u base: (a) HC104; (b) HC102; (e) NH3; 

(d) Ba(OH)2• 

4.24 Classifique cada uni dos seguintes itens con10 ácido 
forte, fraco o u base: (a) CsOI-1; (b ) H 3P04 ; (e) HC7I-150 v 
(d) H 2S04• 

4.25 Classifique cad a uma das s ubstâncias como um ácido, 
uma base, un1 sal ou nenhtun desses. Indique se a subs
tância existe em solução aquosa unicamente na sua for
n1a molecular, só com o íons o u como un1a mistura 
de moléculas e íons. (a) HF; (b) acetonitrila, CH 3CN; 
(e) NaC104; (dl Ba(OH)z. 

amônio, un1 eletrólito forte. (a) Quais são as partículas 
do soluto presentes em soluções aquosas de cada com
posto? (b) Se 0,1 mol de cada composto está dissolvido 
em solução, qual contém 0,2 mo! de partículas de soluto, 
qual contén1 0,1 mol de partículas de soluto e qual con
tém algo entre 0,1 e 0,2 mol de partículas de soluto? 

(a) Cr2(S04h(nq) + (NH4) 2C03(nq) ---> 
(b) AgN03(nq) + l<z$04(nq) ---> 

(e) Pb(N03) 2(nq) + KOH(aq) ---> 

4.17 A.mostras separadas de uma solução de um sal desco
nhecido são tratadas com soluções diluídas de HBr, 
H~04 e NaOH. Forma-se precipitado apenas com 
H~04• Qual dos seguintes cátions a solução poderia 
conter: K', Pb2

+ ou Ba2•? 
4.18 Amostras separadas de un1a solução de certo composto 

iônico desconhecido são tratadas co1n soluções diluídas 
de AgN03, Pb(NOJ2 e BaC12• Forma-se p recipi tado nos 
três casos. Qual dos seguintes poderia ser o ânion do sal 
desconhecido: Br-; C03

2
-; N0; 7 

4.19 Caírarn os rótuJos de duas garrafas, urna contendo 
Mg(N0~2 e a outra contendo Pb(N03)z. Você dispõe de 
uma garrafa de Hi504 diluído. Como você a usaria para 
testar u1na alíquota de cada solução a fi1n de identifi
cá-las? 

4.20 Você sabe que uma garrafa sem rótu.lo contém: AgNO:v 
CaC12 ou Al2(S04) 3• Um amigo sugere que você teste 
uma alíquota da garrafa con1 Ba(N03) 2 e depois co1n 
NaCI. QuaJ o con1portamento esperado quando cada 
um deles é adicionado à garrafa sem ró tulo? 

4.26 Uma solução aquosa de um soluto d esconhecido é testa
da com papel tornassol e descobre-se ser ácida. A solu
ção é um condutor fraco comparado com uma solução 
de NaCl de mesma concentração. Qual das seguintes 
substâncias poderia ser o soluto desconhecido: KOH, 
NH:v HN03, KC1021 H3PO'l' C H3COCH3 (acetona)? 

4.27 Classifique cada uma das substâncias como llm não-ele
trólito, eletrólito fraco ou eletróli to forte em água: 
(a) H 2S03; (b) C2H 50H (etanol); (e) NHJi (d) KClO;i; 
(e) Cu(N03h. 

4.28 Classifique cada uma das substâncias como não-eletró
lito, eletróllto fraco ou eletróli to forte em água: (a) HBrO; 
(b) HNOJi (c) KOrl; (d) CH3COCH3 (acetona); (e) CoSO..; 
(f) C12H 220 11 (sacarose). 

4.29 Comple te e faça o balanceamento das seguintes equa
ções molecul.ares e a seguir escreva a equação iônica 
simplificada para cada uma: 
(a) HBr(nq) + Ca(OH)2(nq) ---> 
(b) Cu(OH)2(s) + HC104(nq) _, 
(e) Al(OHh(s) + HN03(aq) --



134 Química: a ciência cen tral 

4.30 Escreva a equação molecular e a equação iônica simpli
ficada (ambas balanceadas) para cada uma das seguin
tes reações de neutralização: 

' (a) Acido acético aquoso é neutralizado por hidróxido 
de potássio aquoso. 
(b) Hidróxido de cromo(ffi) sólido reage com ácido nítrico. 
(c) Ácido h.ipodoroso aquoso reage com hidróxido de 
cálcio aquoso. 

4.31 Escreva a equação molecular e a equação iônica simpli
ficada (ambas balanceadas) para as seguintes reações e 
identifique o gás fom1ado em cada uma: (a) sulfeto de 
cádmio sólido reage com uma solução aquosa de áci
do sulfúrico; (b) carbonato de magnésio sóli.do reage 
com uma solução aquosa de ácido perclórico. 

4.32 Escreva a equação molecular e a equação iônica simpli
ficada (ambas balanceadas) para a reação que ocorre 

Reações de oxirredução 

4.35 Defina oxidação e redução em termos de (a) transferên
cia de elétrons e (b) nún1eros de oxidação. 

4.36 Pode ocorrer oxidação sem redução? Explique 
4.37 Em geral, onde estão localizados na tabela periódica os 

metais que sofrem oxidação com n1aior facilidade? Onde 
estão na tabela periódica os metais que têm menos facili
dade de sofrer oxidação? 

4.38 Por que platina e ouro são chamados metais nobres? Por 
que os metais alcalinos e a lcalinos terrosos são chama
dos metais ativos? 

4.39 Determine o número de oxidação para os elementos in
dicados em cada uma das seguintes substâncias: (a) S 
em SO~ (b ) C em COCl7; (e) Mn em Mn04- ; (d) Br em 
HBrO; (e) As em As4; (f) O em K20 2• 

4.40 Determine o número de oxidação para os elementos in
dicados em cada um dos seguintes compostos: (a) Ti 
em Ti02; (b) Sn em SnC14; (e) C em C20/~: (d) N em 
(NH4) 2S0 4; (e) Nem I-IN02; (f) Cr em Cr10 7 • 

4.41 Qual elemento é oxidado e qual é reduzido nas seguin
tes reações? 
(a) Ni(s) + C4(g) NiC12(s) 
(b) 3Fe(N0.1)i(nq) + 2A.l(s) 3Fe(s) + 2Al(N03) 3(nq) 
(e) Cl2(nq) + 2NaI(nq) 12(aq) + 2Na0(nq) 
(d) PbS(s) + 4H20 2(aq) PbSO;(s) + 4tti0(/) 

4.42 Quais das seguintes reações são redox? Para as que são, 
indique qual elemento é oxidado e qual é reduzido. Para 
as que não são, indique se são reações de precipitação 
ou ácidcrbase. 
(a) Cu(OH)2(s) + 2HN03(aq) --+ 

Cu(N03) 2(nq) + 2H20(1) 
(b) Fe20 3(s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3C02(g) 
(e) Sr(N03h(nq) + H1S04(nq) ---+ 

SrS04(s) + 2HN03(nq) 
(d) 42n(s) + 10 H '(nq) + 2NO; (nq) --+ 

4Zn2,.(nq) + N20(g) + 51-~0(/) 
4.43 Escreva a equação molecular e a equação iônica simpli

ficada (ambas balanceadas) para as reações de: (a) man
ganês com ácido sulfúrico; (b) cromo com ácido 
bronúdrico; (e) esta1lho con1 ácido clorídrico; (d) alumí
nio com ácido fórmico, HCH02• 

quando: (a) CaC03 sólido reage com uma solução aquo
sa de ácido nítrico; (b) sulfeto de ferro(Il) reage com 
uma solução aquosa de ácido bromídric-o. 

4.33 Uma ve2 que o íon óxido é básico, óxidos metálicos rea
gem faciln1ente com ácidos. (a) Escreva a equação iônica 
simplificada para a seguinte reação: FeO(s) + 
2HCl04(nq) Fe(CI0 4)i(nq) + H 20(/). (b) Baseado no 
exemplo do item (a) escreva a equação iônica simplifica
da para a reação que ocorre entre o NiO(s) e uma solu
ção aquosa de ácido nítrico. 

4.34 À n1edida que K20 dissolve-se em água, o óxido reage 
com as moléculas de água para fonnar íons hidróxido. 
Escreva as equações molecular e iônica simplificadas 
para essa reação. Baseado nas definições de ácido e base, 
qual íon é a base nessa reação? Qual é o íon espectador 
na reação? 

4.44 Escreva a equação molecular e a equação iônica simpli
ficada (an1bas balanceadas) para as reações de: (a) ácido 
clorídrico com níquel; (b) ácido Slllfúrico com ferro; (e) 

ácido bromídrico com 1nagnésio; (d) ácido acético, 
H~H3021 com zinco. 

4.45 Baseado na série de atividade (Tabela 4.5), qual é ore
sultado de cada uma das seguintes reações? 
(a) Al(s) + NiCli(nq) --+ 
(b) Ag(s) + Pb(N03'2(lllJ) ---+ 

(e) Cr(s) + NiS04(nq) --+ 
(d) Mn(s) + HBr(aq) ---+ 

(e) Hi(g) + CuCl2(nq) --+ 
4.46 Usando a série de atividade (Tabela 4.5), escreva equa

ções químicas balanceadas para as seguintes reações. Se 
a reação não ocorre, simplesmente escreva NR. (a) Ferro 
.metálico é adicionado a uma solução de nitrato de co
bre(U); (b) zinco metálico é adicionado a uma solução de 
sulfato de niagnésio; (c) ácido bromídrico é adicionado 
a estanho metálico; (d) gás hidrogênio é borbulhado em 
uma solução aquosa de cloreto de níquel(íl); (e) alumí
nio metálico é adicionado a un1a solução de sulfato de 
cobalto(TI). 

4.47 O cádn1io metálico tende a formar íons Cd2+. As se
guintes observações foram feitas: (i) Quando uma fita 
de zinco metálico é colocada em CdC!.i(aq), o cádmio 
metálico deposita-se na fita. (ii) Quando uma fita de 
cádmio metálico é colocada em Ni(N03)i(nq), o níquel 
metálico deposita-se n a fita. (a) Escreva as equações iô
nicas simplificadas para explicar cada uma das obser
vações feitas anteriormente. (b) O que você pode 
concluir sobre a posição do cádmio na série de ativida
de? (e) Que experimentos você precisaria realizar para 
localizar precisamente a posição do cádmio na série de 
a tividade? 

4.48 (a) Use as seguintes reações para preparar wna série 
de atividade para os halogênios: Bri{aq) + 2Nal(n4) --+ 
2NaBr(nq) + 12(aq); Cl2(nq) + 2NaBr(aq) 2NaCl(aq) + 
Br2(nq). (b) Relacione as posições dos halogênios na tabela. 
periódica com suas localizações na série de atividade. 
(e) Determine se ocorre reação quando os seguintes rea
gentes são misturados: Cl2(nq) e Kl(nq); Br2(aq) e LiCl(aq). 
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Composição de soluções; concentração e m q uantidade de maté ria 

4.49 (a) A concentração de uma solução é propriedade inten- 4.57 Indique a concentração de cada íon ou n1olécula presen-
siva ou extensiva? (b) Qual é a diferença entre 0,50 mol te nas seguintes soluções: (a) 0,14 mol /L de NaOH; 
de HCI e 0,50 mol/L de HCI? (b) 0,25 mol/L de CaBr2; (c) 0,25 mol/ L de CH30T-I; (d) 

4.50 (a) Suponha que você prepare 500 mL de uma solução uma mistura de 50,0 mL de 0,10 mo1/ L de K003 e 25,0 
de 0,10 mol/L de um sal e o derrame. O que acontecerá rn L de 0,20 mo! / L de Naz504• Suponha que os volumes 
com a concentração da solução que ficou no recipiente? sejam cun1ulativos. 
(b) Um determinado volume de un1a solução de 0,50 4.58 Indique a concentração de cada íon presente na solução 
mol/L contém 4,5 g de un1sal. Qual a massa desse sa1 pre- formada misturando-se: (a) 20 nlL de 0,100 mol / L de HCl 
sente no mesmo volume de uma solução de 2,50 mol/L? e 10,0 mL de 0,500 mol/L de HCJ; (b) 15,0 mL de NaiS04 

4.51 (a) Calcule a concentração em quantidade de 01atéria de 0,300 mol/ L e 10,0 mL de KC10,200 mol/L; (c) 3,50 g de 
uma solução que contém 0,0345 molde NH4C l em exa- NaCI em 50,0 mL de solução de 0,500mol/L de CaClz. 
tos 400 mL de solução. (b) Qual é a quantidade de maté- (Suponha que os volumes sejam cumulativos.) 
ria de HN03 presente em 35,0 niL de uma solução de 4.59 (a) Você tem uma solução estoque 14,8 mol/ L de NH3• 

2,20 mol /L de ácido nítrico? (c) Quantos miJilitros de Quantos mililitros dessa solução você dilui ria para pre-
uma solução de 1,50 n1ol / L de KOT-T são necessários parar 100,0 n1L de uma solução de 0,250 1nol/ Lde Nl-13? 
para fornecer 0,125 mol de KOH? (b) Se você tomar uma alíquota de 10,0 mL da solução 

4.52 (a) Calcule a concentração em quantidade de matéria de estoque e d iluir para um volume total de 0,250 L, qual 
uma solução preparada pela dissolução de 0,145 mo! de será a concentração final da solução? 
Nai504 em água suficiente para perfazer um volun1e 4.60 (a) Quantos mililitros de tUl1a solução estoque de 12,0 
exato de 750 mL de solução. (b) Qual a quantidade de n1ol /L de H N03 você terá de usa:r para preparar 0,500 L 
matéria de KMn04 presente em 125 mL de uma solução de 0,500 mol/ L de HN03? (b) Se você diluir 25,0 mL da 
de 0,0850 mol /L? (c) Quantos mililitros de uma solu- solução estoque para um volume final de 0,500 L, qual 
ção 11,6 mol/L de HCI são necessários para obter 0,255 será a concentração da solução diluída? 
molde HCl? 4.61 (a) Começando com sacarose sólida, C 12H 220 11 , descreva 

4.53 Calcule: (a) o número de gramas de soluto em 0,250 L de como você prepararia 125 mL de uma solução de 0,150 
0,150 mol/L; (b ) a concentração em quantidade de ma- m.ol/L de sacarose. (b) Descreva como você prepararia 
téria de uma solução contendo 4,75 g de Ca(N03)z en1 400,0 n1L de 0,100 mol / L de C1:zH220 11, con1eçando com 
0,200 L; (e) o volume en1 n1i lilitros de Na3P04 que con- 2,00 L de 1,50 mol/L de Ct2H 220 11. 
tém 5,00 g do soluto. 4.62 (a) Como você prepararia 100,0 mL de uma solução 

4.54 (a) Quantos gramas de soluto estão presentes em 50,0 0,200 mo!/ L de AgNO,, começando com o soluto puro? 
mL de ~Cr207 0,850 mol / L? (b) Se 2,50 g de (NH4)iSO, (b) Um experimento pede que você use 250 mL de uma 
são dissolvidos em água suficiente para perfazer 250 mL solução 1,0 mol/ L de HN03. Tudo que você tem dispo-
de solução, qual é a concentração em quantidade de ma- nivel é uma garrafa de HN03 6,0 mo!/ L. Como você 
té ria da solução? (c) Quantos mililitros de CuS04 0,387 prepararia a solução desejada? 
mol / L contém 1,00 g de soluto? [4.631 0 ácido acético puro, conhecido como ácido acético gla-

4.55 (a) O que terá a maior concentração de íon potássio: 0,20 cial, é tlffilíquido com densidade de 1,049 g/mL a 25 ºC. 
mol/L de KCl, 0,15 mol / L de L, K2Cr04 ou 0,080 mol / L Calcule a concentração em quan tidade de matéria de 
de K3PO~? (b) O que contém a maior q uantidade de ma- uma solução de ácido acético preparada pela dissolução 
té ria de Jons potássio: 30,0 mL de 0,15 mol/ L de K2Cr04 de 20,0 mL de ácido acético glacial a 25 ºC en1 quantida-
ou 25,0 mL de 0,080 mol/L de K3P04? de suficiente de água para perfazer um volume de 250,0 

4.56 (a) Sem fazer cálculos detalhados, coloque as seguintes mL de solução. 
soluções em orden1 crescente de concentração de íons L4.641 Glicerol, C3H80 :y é uma substância muito usada na fa-
Cl": 0,10 mol/ L de CaCI, 0,15 mol/L de KCI, uma solu- bricação de cosméticos, a limentos, anticongelantes e 
ção formada pela dissolução de 0,10 mo! de NaCI em plásticos. O glicerol é um líquido solúvel em água com 
quantidade suficiente de água para perfazer 250 mL de densidade de 1,2656 g/ mL a 15 "C. Calcule a concentra-
solução. (b) O que contém a maior quantidade de maté- ção em quantidade de matéria de uma solução de glicerol 
ria de íon cloreto: 40,0 mL de 0,35 mol / L de NaCI ou preparada pela dissolução de50,00 mLde glicerol a 15 ºC 
25,0 mL de 0,25 n1ol/L de CaCl2? em água suficiente para perfazer 250,00 mL de solução. 

Estequiometria de so luções; tít ulações 

4.65 Qual a massa de NaO necessária para precipitar todos 
os íons prata p resentes em 20,0 mL de solução de 0,100 
mol/L de AgN03? 

4.66 Qual é a massa de NaOH necessária para precipitar to
dos os íons Fe2

• de 25,0 mL de uma solução de 0,500 
mol/L de Fe(N03}i? 

4.67 (a) Qual é o volume de uma solução de 0,115 mol/L de 
H004 necessário para neutrali2ar 50,0 mL de O,Q875 mol/L 

de NaOH.? (b) Qual o volume de 0,128 mol/ L de HO neces
sários para neutralii.ar 2$1 g de Mg(OH)2? (c) Se 25,8 mL de 
AgN03 são necessários para precipitar todos os íons o-em 
785 mg de uma amostra de KO (formando AgCI), qual é a 
concentração em quantidade de matéria da solução de 
AgNOJ? (d) Se são necessários 45,3 mL de uma solução de 
0,108 010! de HO para neutralizar uma solução de KOH, 
quantos gramas de KO.fr devem estar presentes na solução? 
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4.68 (a) Quantos mililitros de 0,120 mol/L de HCI são neces
sários para neutralizar completan1ente 50,0 mL de uma 
solução de 0,101 niol/L de Ba(OH)2? (b) Quantos milili
tros de 0,125 mol/ L de H 2S04 são necessários para neu
traliz<'lf 0,200 g de NaOH? (e) Se são necessários 55,8 mL 
de uma solução de BaC~ para precipitar todo o fon sulfa
to presente en1 752 mg de uma amostra de Na2S04, qual é 
a concentração em quantidade de matéria da solução? (d ) 
Se 42,7 mL de uma solução de 0,208 mol/ L s,io necessá
rios para neutraliz<'lf uma solução de Ca(OH)z, quantos 
gramas de Ca(OH)2 devem estar presentes na solução? 

4.69 Derrama-se um pouco de ácido sulfúrico etn uma ban
cada do Laboratório. Pode-se neutralizá-lo espalhando 
bicarbonato de sódio sobre ele e, em seguida, enxugan
do a solução resultante. O bicarbonato de sódio reage 
com o ácido sulfúrico da seguinte maneira: 
2NaHC03(s) + Hz$04(nq) -~ 

Na2S04(nq) + 2Hz0(/) + 2C02(g) 
O bicarbonato de sódio é adicionado até que a eferves· 
cência causada pela formação de C02(g) pare. Se 27 mL 
de 6,0 mol/L de H2S04 foi derramado, qual massa míni
ma de NaHC03 deve ser adicionada ao derramamento 
para neutralizar o ácido? 

4.70 O odor característico do vinagre deve-se ao ácido acéti
co, HC2H30 2. O ácido acético reage con1 o hidróxido de 
sódio da seguinte maneira: 
HC2H30 2(nq) + NaOH(aq) H20(/) + NaC2H30 2(aq) 
Se 2,50 niL de vinagre necessitam de 35,5 mL de 0,102 
moJ/L de NaOH para atingir o ponto de equivalência 
em urna titulação, quantos g ramas de ácido acético es
tão presentes em unia amostra de l,00 qt de vinagre? 

4.71 Uma amostra de Ca(01-í)2 sólido é agitada em água a 
30 ºC até que a solução contenha o máximo possível de 
Ca(OH)2 dissolvido. Retirou-se uma amostra de 100 mL 
dessa solução e titulou-se com HBr 5,00 x 10· 2 mol / L. 
São necessários 48,8 mL da solução ácida para a neutra-

Exercícios adicionais 

4.77 A foto a seguir mostra a reação entre uma solução de 
Cd(NO.J2 e uma solução de NazS. Qual é o precipitado 
formado? Quais íons permanecen1 em solução? Escreva a 
equação iônica simplificada para a reação. 

4.78 Vamos supor que você tenha uma solução que contém 
a lguns ou todos os seguintes cátions: Ni2

· , Ag' , Sr2
• e 

Mn2•. A adição de solução de HCI provoca a formação 
de um precipi tado. Após filtrá-lo, uma solução de 

lização. Qual é a concentração em quantidade de maté
ria da solução de Ca(OH)z? Qual é a solubilidade do 
Ca(OH)a em água, a 30 ~c, em gran1as de Ca(OH)2 por 
100 mL de solução? 

4.72 No laboratório dissolve-se 7,52 g de Sr(N03) 2 en1 água 
suficiente para perfazer 0,750 n1L. Uma a líquota de 
0,100 L é retirada dessa solução estoque e titulada com 
uma solução 0,0425 mol/L de Na2Cr04• Qual o volume 
da solução de Na2Cr04 necessário para precipitar todo o 
íon Sr2· (aq) como SrCrO~? 

4.73 100,0 m L de uma solução de 0,200 mol/ L de KOH é mis
turado con1 200,0 mL de 0,150 mol/L de Ni504 • (a) 
Escreva a equação química balanceada para a reação 
que ocorre. (b) Qual o precipitado formado? (e) Qual é o 
reagente li1nitante? (d) Quantos gramas de p.recipitado 
são formados? (e) Qual é a concentração de cada íon que 
contínua em solução? 

4 .. 74 Prepara-se uma solução misturando-se 12,0 g de NaOH e 
75,0 n~L de 0,200 mol/ L de HN03. (a) Escreva a equação 
balanceada para a reação que ocorre entre os solutos. (b) 
Calcule a concentração de cada íon que permanece em 
soluç.'\o. (e) A solução resultante é ácida ou básica? 

(4.75J Uma amostra de 0,5895 g de hidróxido de magnésio im
puro é dissolvida em 100,0 mL de uma solução de 
0,205 mol/L de HCI. Necessita-se então de 19,85 mL 
de 0,102 mol/L de NaOH para neutraliz.ar o excesso de 
ácido. Calcule a porcentagem em massa de hidróxido de 
magnésio na amostra, supondo que ele é a única subs
tância que reage com a solução de HCl. 

(4.76] Uma amostra de 1,452 g de pedra de calcário é pulveri
zada para ser tratada com 25,00 n1L de uma solução de 
1,035 mol/Lde HCI. Necessita-se de 15,25mLde NaOH 
0,1010 mol/L para neutralizar o excesso de ácido. Cal
cule a porcentagem em massa de carbonato e cálcio na 
pedra, supondo que ele é a única substância que reage 
com a solução de HCL. 

Hz504 é adicionada à solução resultante e outro precipi
tado se forma. Ele é filtrado, e uma solução de NaOH é 
adicionada à solução resultante. Não se observa ne
nhum precipitado. Quais íons estão presentes em cada 
um dos precipitados? Qual dos íons listados a ntes deve 
estar ausente da solução original? 

4.79 Você decide investigaralgunias das regras de solubilidade 
de dois íons que não estão relacionados na Tabela 4.1, o 
íon cromato (CrO/ l e o íon oxalato (C20/"). São dadas as 
soluções (A, B, C, D) de quatro s,1is solúveis: 

Solução 

A 

B 

c 
D 

Soluto 

Na1Cr0~ 
(NH~)2C20• 
AgN03 

CaCl2 

Cor da 
solução 

Amarela 

Incolor 

Incolor 

lncolor 

Quando essas soluções são misturadas, observa-se o se
guinte: 



4.80 

(4.81) 

4.82 

4.83 

4.84 
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Número do 
experimento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Soluções Resultado 
mis turadas 

A + B Não forma 
precipitado, 
solução amarela 

A + C Forma precipitado 
vermelho 

A + D Não forma 
precipitado, 
solução amarela 

B + C Forma precipitado 
branco 

B + D Forma precipitado 
branco 

C + D Forma precipitado 
bn1nco 

(a) Escreva a equação iônica simplificada para a reação 
que ocorre em cada um dos experimentos. (b) Identifi
que o p recipitado formado, quando ocorre, em cada 
um dos experimentos. (c) Baseado nessas informações 
limitadas, qual íon tende a formar os sais mais solúveis, 
cromato ou oxalato? 
Os antiácidos são muito usados para aliviar a dor e pro
mover a cura no tratamento de úlceras. Escreva as 
equações iônicas simplificadas e balanceadas para as 
reações e n tre o HO(nq) no estômngo e cada uma das 
seguintes substâ ncias usadas nos vários antiácidos: 
(a) Al(OH )3(s); (b) M g(O H )2(s ); (e) IVlgC03 (s); 
(d) NaAl(COa)(OH)1(S); (e) Caco,. 
Sais de íons sulfito, 503

2
- , reagem de maneira similar 

aos carbonatos. (a) Determine a fórmula química e o 
nome do ácido fraco que se forma quando o íon sulfito 
reage com ácidos. (b) O ácido formado no item (a) de
compõe-se para formar água e gás insolúvel. Determi
ne a fórmula molecular e o nome do gás formado. (c) 
Use um livro de dados tipo CRC Hn11dbook of C/1e111istry 
n11d Physics para confirmar que a substâ ncia do item (b) 
é um gás nas condições norn1ais de te rnperatura am
biente. (d) Escreva equações iônicas simplificadas e ba
lanceadas da reação d e HCl(nq) corn (i) Nai503(nq), (i i) 
AgiS03(s), (ili) KHSO,(s) e (iv) ZnSO,(nq). 
A produção comercial de ácido nítrico envolve as se
guintes reações químicas: 
4 H3(g) + 502(g) 4NO(g) + 6H20{g) 

2NO(g) + 0 2(g) 2N02(g) 
3N02(g) + H20(1) 2HN03(nq) + NO(g) 
(a) Quais dessas reações são rcdox? (b) Em cada reação 
redox, identifique o elemento que sofre oxidação e o 
elemento que sofre redução. 
Use a Tabela 4.5 para determinar qual d os seguintes 
lons pode ser reduzido para a forma metálica reagindo 
com o zinco: 
(a) Na '(nq); (b) Pb2•(nq); (e) Mg2· (nq); (d) Fe2·(nq); (e) 
Cult(nq); (f) Al3-(nq). Escreva a equação iônica balancea
da para cada reação que ocorra. 
O íon titânio(IV), Tr·, pode ser reduzido a Ti:tt por adi
ção cuidadosa de zinco metálico. (a) Escreva a equação 
iônica simplificada e balanceada para esse processo. (b) 
Seria apropriado usar essa reação como uma maneira 

de incluir o titânio na série de atividade da Tabela 4.5? 
Justifique sua resposta. 

14.851 O lantânio metálico forma cátions com carga 3+. Consi
dere as seguintes observações sobre a química do lantã
nio: quando o lantânio metálico é exposto ao ar, 
forriin-se um sólido bra nco (cornposto A) que contérn 
lantânio e um outro e lemento. Quando o lantânio me tá
lico é adicionado à água, observam-se bolhas de gás e 
um sólido branco (composto B) diferente é formado. 
Tanto A quanto B dissolvem-se cm ácido clorídrico 
para resulta em solução límpida. Quando a solução de 
A ou de B é evaporad a, obtém-se um sólido branco 
(composto C). Se o composto C é dissolvido em água e 
ácido sulfúrico é adicionado, um precipitado branco 
(composto D) é formado. (a) Proponha a identidade 
para as su bstâncias A, B, C e D. (b) Escreva as equações 
iônicas simplificadas para todas as reações descritas. (e) 
Baseado nas observações apresentadas, o que pode ser 
dito sobre a posição do lantânio na série de atividade 
(Tabela 4.5)? 

4.86 Uma amostra de 25,0 mL de 1,00 mol/L de KBr e uma 
amostra de 75,0 mL de 0,800 mol / L de KBr s.'\o mistura
das. A solução é aquecida para evaporar a água até o 
volume total de 50,0 mL. Qual é a concen tração em 
quantidade de matéria de KBr na solução final? 

4.87 Calcule a concentração em quantidade de matéria da 
solução preparada misturando-se: (a) 50,0 m L de 0,200 
mol/L de NaCI e 75,0 mL de 0,100 mol/L de NaCI; 
(b) 24,5 mL de 1,50 mol/L de NaOl-1e25,5 rnL de 0,750 
mol/L de NaOH. (suponha que os volurnes seja.m cu
mulativos.) 

4.88 Usando técnicas d e qtúmica analí tica moderna, é possí
vel detectar íons sódio em concentrações tão baixas 
quanto 50 pg / mL. Qual é esse limite de detecção ex
presso em: (a) concentração em quantidade de matéria 
de 1 a•; (b) íons Na" por centímetro cúbico? 

4.89 A água dura contém Cai., Mg2
' e Fc2

' , os quais interfe
rem com a ação do sabão e deixam uma cobertura inso
lúvel no interior de recipientes e canos quando 
aquecidos. Amaciantes de água substituem esses íons 
por Na '. Se 1,0 x103 L de água dura contêm 0,010 mol/L 
de Cn2• e 0,0050 mol/L de Mg2

· , qual a quantidade de 
matéria de Na ' necessária para substi tu ir esses íons? 

4.90 O ácido tartárico, H 2C4H 40 61 tem dois hidrogênios áci
dos. O ácido está normalmente presente cm vinhos e 
p recipita da solução à medida que o vinho envelhece. 
Uma solução contendo uma concentração desconheci
da de ácido tartárico é titulada com NaOH. São neces
S<irios 22,62 m L de uma solução de 0,2000 mol / L d e 
NaOH para titular os dois prótoru. ácidos em 40,0 mL 
de uma solução de ácido tartárico. Escreva a equação 
iônica simplificada e balanceada para a reação de neu
tralização e calcule a concentração cm quantidade de 
matéria da solução d e ácido tartárico. 

4.91 A concentração de peróxido de hidrogênio crn uma so
lução é determinada titulando-se uma an1ostra de 10,0 
mL de uma solução de íons permanganato. 
21\ilnO;(nq) + 5H20 2(nq) + 6H+(nq) _ ...... 

2Mnz.(nq) + 502(g) + 8H20(1) 
Se s.io necess.irios 13,5 mL de uma solução de 0,109 
mol / L de Mn04- para se atingir o ponto de equivalên
cia, qual é a concentração em quantidade de matéria da 
solução de peróxido de hidrogênio? 
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[4.92] Uma amostra sólida de Zn(OH)2 é adicionada a 0,400 L 
de solução aquosa de .1-IBr. A solução que sobra ainda é 
ácida. Ela é titulada com uma solução de NaOH 0,500 

Exercícios cumulat ivos 

4.93 Calcule o número de íons sódio em 1,00 mL de urna 
solução de 0,0100 mol/L de fosfato de sódio. 

4.94 (a) Por titulação, 15,0 mL de 0,1008 mol/L de hidróid· 
do de sódio são necessários para neutralizar uma 
amostra de 0,2053 g de um ácido orgânico. Qual será a 
massa molar do ácido se ele for monoprótico? (b) 
Uma análise elementar do ácido indica que ele é com· 
posto de 5,89o/o de H, 70,6°/o de C e 23,So/o de O em mas
sa. Qual é a fórmula molecular? 

4.95 U111a an1ostra de 6,977 g de certa mistura foi analisada 
para ion bário pela adição de un1 pequeno excesso de 
ácido sulfúrico a uma solução aquosa da amostra. Are
ação resultante produziu um precipitado de sulfato de 
bário, que foi coletado por filtração, lavado, secado e 
pesado. Se 0,4123 g de sulfato de bário foi obtido, qual 
era a porcentagem em massa de bário na amostra? 

f4.96l Um caminhão tanque carregando 5,0 xl03 kg de solu· 
ção de ácido sulfúrico concentrado ton1ba e derrama 
sua carga. Se o ácido sulfúrico é 95,0°/o de H~O~ em 
massa e tem densidade de 1,84 g/mL, quantos quilo
gramas de carbonato de sódio devem ser adicionados 
para neutralizar o ácido? 

4.97 Un1a amostra de 5,53 g de Mg(OH). é adicionada a 
25,0 n1L de0,200 mol / Lde HN03. (a) Escreva a equa
ção qu1mica para a reação que ocorre. (b) Qual é o rea· 
gente limitante na reação? (c) Qual a quantidade de 
matéria de Mg(OHh, HNO, e Mg(N03)2 presente 
após o término da reação? 

4.98 Uma amostra de 1,50 g de nitrato de chumbo(U) é mis· 
turada com 125m.Lde uma soluçãode0,100mol/Lde 
sulfato de sódio. (a) Escreva a equação qLtúnica para a 
reação que ocorre. (b) Qual é o reagente Umitante na 
reação? (c) Quais são as concentrações de todos os 
íons que permanecem em solução depois que a reação 
termina? 

4.99 Uma mistura conté1n 89,0o/o de NaCl, 1,5°/o de MgCl2 e 
8,So/u de Na2S04 em massa. Qual é a concentração e111 
quantidade de matéria de íons cr na solução formada 
pela djssolução de 7,50 g da mistura em quantidade 
suficiente de água para perfazer um volume de 500,0 
mL de solução? 

[4.100) A concentração média de íon brometo na água do mar 
é 65 n1g de íon brometo por kg de água do mar. Qual será 
a concentração em quantidade de matéria de íon brome
to se a densidade da água do mar for 1,Q25 g/mL? 

mol/L e necessita de 98,5 mL da solução de NaOli 
para atingir o ponto de equivalência. Qual a massa de 
Zn(OH)2 que foi adicionada à solução de HBr? 

[4.1011 A percentagem em massa de íon cloreto em uma 
amostra de água do mar foi determinada por titulação 
com nitrato de prata, precipitando cloreto de prata. 
Foram necessários 42,58 mL de uma solução de 0,2997 
mol/L de nitrato de prata para atingir o ponto de 
equivalência na titulação. Qual será a porcentagem 
em massa de íon cloreto na água do mar se sua densi· 
dade for 1,025 g/mL? 

4.102 O arsê1úo presente em 1,22 g de uma amostra de pesti
cida foi convertido para As04~ através de trata1nento 
químico apropriado. Ele foi então titulado usando 
Ag+ para formar Ag3As04 como um precifitado. (a) 
QualéoestadodeoiddaçãodoAsemAs04 ? (b) Dêo 
nome a Ag3As04 por analogia ao composto corres
pondente contendo fósforo no lugar do arsênio. (e) Se 
foram. necessários 25,0 mL de 0,102 mol / L de Ag~ 
para atingir o ponto de equivalência nessa titulação, 
qual é a massa percentual de arsênio no pesticida? 

[4.103) U1n comprimido de500 mg de um antiácido contendo 
Mg(OH)2, Al(Ol-D3 e um 'veículo' inerte foi dissolvido 
em 50,0 mL de 0,500 mol / L de HCl. A solução resul
tante, que é ácida, precisou de30,9 m L de 0,255 mol/L 
de NaOH para ser neutralizada. (a) Calcule a quanti
dade de matéria de íons OH" no comprimido. (b) Se o 
comprimido contém 5,0% de 'veículo', quantos mili
gramas de Mg(OH)i e quantos 1niligramas de 
A1(0Hh o comprimido contém? 

[4.104) Leis federais norte-americanas colocam um lin1ite 
máxin10 de 50 partes por milhão (ppm) de N!-13 no ar 
de un1 ambiente de trabalho (isto é, 50 moléculas de 
NH3(g) para cada millião de nlolécLtlas de ar). O ar de 
uma indústria foi borbulhado em uma solução con
tendo 1,00 x 102 mL de 0,0105 mol/L de HO. O NH3 

reage com o HCI como a seguir: 
NH3(aq) + HCl(aq) NH,Cl(aq) 
Depois de borbulhar o ar na solução ácida por 10,0 
mina uma vazão de 10,0 L/ ni.in, o ácido foi titulado. 
O ácido restante precisou de 13, 1 mL de NaOH 0,0588 
mol/ L para atingir o ponto de equivalência. (a) Quan
tos gramas de NH3 fora1n borbulhados na solução áci
da? (b) Qual a concentração, em ppm, de NH3 
presente no ar? (0 ar tem densidade de 1,20 g/L e 
massa molar média de 29,0 g/mol nas condições do 
experimento.) (e) Essa indústria está em conformidade 
com a legislação? 



Capítulo 

Termoquímica 

A sociedade moder,a depende de e:nergia para sua existên
cia. Quaisquer sinais de falta de energia -cortes repetitivos de energia elé
trica, fa lta de gasolina ou grandes atunentos no custo d e gás natural- são 
suficientes para fragilizar a confiança das pessoas e perturbar os mercados. 
A energia é tun importante tópico químico. Quase toda a energia de que de
pendemos é derivada de reações químicas, como a queima de combustíveis 
fósseis, as reações quimicas ocorr.idas em baterias ou a forn1ação de bio
massa pela fotossíntese. Pense por um momento sobre alguns dos proces
sos quúnicos com que depara1nos no decorrer de um dia normal: nos 
alimentamos para produzir a energia necessária para a manutenção de 
nossas funções biológicas. Queiman1os combustíveis fósseis (carvão, petró
leo, gás natural) para produzir a maior parte da energia que mantém nos
sas casas e escritórios e que nos tra11sporta de tun lugar para outro, de 
automóvel, avião ou trem. Ouvimos músicas no formato MP3 em apare
lhos movidos a bateria. 

A relação entre mudança química e energia se mostra de diversas for
mas. As reações químicas que envolvem alimentos e combustíveis hbe
ram energia. Em contrapartida, a quebra da água em hidrogê1úo e 
oxigênio, ilustrada na Figura 1.7, demanda absorção de energia elétrica. 
Do mesmo modo, o processo químico o qual denomiJ1amos fotossíntese, 
que ocorre em folhas de plantas, converte uma forma de energia, a ener
gia radiante do Sol, em energia química. Os processos químicos podem 
fazer mais do que simplesmente gerar calor; eles podem realizar trabaU10, 
como acionar a ignição de um automóvel, fazer uma semeadeira funcio
nar e tc. O que se pode concluir de tudo isso é que a mudança química ge
ralmente envolve energia. Se queremos compreender a química de forma 
adequada, temos também que entender as variações energéticas que 
acompanham a mudança química. 

O estudo da energia e suas transformações é con.hecido como termo
dinâmica (em grego, thérnte-, calor; dy' nn111is, energia). Essa área de estu
do teve seu início durante a Revolução Industrial qua11do as relações 
entre calor, trabalho e conteúdo energético de combustíveis foram estu
dados no esforço de se maximizar o desempenho de motores a vapor. Hoje 
a termodinâmica é extremamente importante em todas as áreas da ciê11cia e 
da engenharia, con10 veremos neste texto. Nos últimos dois capítulos exa
minamos as reações químicas e sua estequiometria. Aqui, examinaremos as 
relações entre reações quúnicas e variações de energia envolvendo calor. 
Esse aspecto da termodinâmica é chamado termoquímica. Abordaren1os 
detalhadamente outros aspectos da termodinâmica no Capítulo 19. 

.,.. O que está por vir ..,.. 

• Abordaremos a natureza da e11ergin e 
as formas que ela toma, particular
mente a t>nergin rinéticn, a pote11cinl, a 
tén11icn e a química. 

• No sistema SI, a unidade de energia 
é o jo11/e1 mas usamos também uma 
unidade mais antiga e mais fan1iliar, 
a caloria. 

• A energia é convertida de uma for
tna para outra, apesar de existiTem 
limitações e regras para essas con
versões. A energia pode ser empre
gada para realizar lrnbnllto. 

• Estudaremos a prh11<'Írn lei dn len11odi-
11â111icn: a energia não pode ser criada 
ou destruída. A energia pode ser 
transformada de uma forma para ou
tra ou de uma parte da matéria para 
outra, mas a energia total do univer
so permanece constante. 

• Para explorar as variações de energia, 
focalizaremos un\ tipo de universo 
específico, que chamamos de sistenw. 
Todo o resto é chamado de vizi11lm11çn. 
O sistema possui certa quantidade de 
energia que cx:pressa1nos como a 
energia i11ter11n, E. E é chamada ji1nçtio 
de estado porque seu valor depende 
apenas do estado de um sistema no 
momento, enão de como ele chegou a 
esse estado. 

• Uma função de estado análoga - e11-
tnlpin, H- é útil porque a variação da 
entalpia, t.H, mede a quantidade de 
energia de calor obtida ou perdida 
por um sistema em certo processo. 

• Consideraremos tambéa1 como medir 
as variações de calor em um processo 
químico (arlorit11etrir1)1 como estabele
cer valores-padrão para as variações 
de entalpia em reações químicas e 
como usá-las para calcular valores de 
tJ.H para reações que não podemos 
estudar experi.mentalmentc. 

• Examinaremos os alimentos e con1-
bustíveis como fontes de energia e 
abordaremos algumas questões so
ciais e de saúde relacionadas. 
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(a) 

(b) 

Figura 5.1 A energia pode ser 
usada para atingir dois tipos 
básicos de objetivos: (a) trabalho é 
a energia usada para fazer com que 
um objeto se mova. (b) Calor é a 
energia usada para fazer com que a 
temperatura de um objeto 
aumente. 

5.1 A natureza da energia 

Nossa abordagem sobre termodmâmica utilizará os conceitos de energia, 
trabalho e calor. Apesar de esses termos serem familia res para nós (Figura 5.1), 
precisaren1os desenvolver a lgumas definições precisas para nossa aborda
gem. Em particular, precisamos examinar as formas em que a matéria pode 
possuir energia e como esta pode ser transferida de uma parte da 1natéria pa ra 
ou tra. 

Energia cinética e energ ia potencial 
Objetos, sejam eles bolas de tênis ou moléculas, podem possuir en ergia 

cinética, a energia de movimento. A magnitude da energia cinética, E,, de um 
objeto depende de sua massa, 111, e de sua velocidade, v: 

E =l niv2 

' 2 
(5.1] 

A Equação 5.1 mostra que a energia cinética de u m objeto aumenta com o 
aumento da velocidade. Por exemplo, um carro se deslocando com velocidade 
iguaJ a 80 quilô1netros por hora (km/h) tem energia cinética maior do que 
quando se move a 64 km/h. Além disso, para certa velocidade, a energia ciné
tica aun1enta com o aumento da massa. Por exemplo, uma caminhonete gran
de viajan.do com uma velocidade de 88 km/h tem energia cinética maior do 
que a de um carro pequeno viajando com a mesma velocidade, porque a cami
nhonete tem maior massa que o carro. Os átomos e moléculas têm massa e es
tão em movimento. Portanto, eles t.êm energia cinética, apesar de ela não ser 
tão aparente quanto a energia cinética de objetos maiores. 

Um objeto pode, também, possuir outra forma de energia, chamada en er
gia potencial, em virtude de sua posição em relação a outros objetos. A ener
gia potencial surge quando há uma força operando no objeto. A força desse 
tipo mais conhecida é a gravidade. Imagine uma ciclista no alto de un1a coli
na, como ilustrado na Figura 5.2. A gravidade atua sobre e la e sua bicicleta, 
exercendo uma força direcionada para o centro da Terra. No topo da colina, a 
ciclista e sua bicicleta possuem certa energia potencial devido à sua elevação. 
A e11ergia potencial é dada pela expressão 111gh, onde 111 é a massa do objeto em 
questão (nesse caso, a ciclista e sua bicicleta), f1 é a altura relativa do objeto a 
uma altura de referência qualquer e g é a aceleração da gravidade, 9,8 m/s2

• 

Uma vez en1 movimento, sem nenhum outro esforço de sua parte, a ciclista ga
nha velocidade enquanto a bicicleta desce a colina. Sua energia potencial diminui à medida que ela desce, mas a 
energia não desaparece silnplesmente. É convertida em outras fonnas de energia, principalmente em energia ciné
tica, a energia do movimento. Além disso, existe atrito entre os pneus da bicicleta e o solo, e atrito durante o movi
mento ab·avés do ar, o que gera uma quantidade de calor. Esse exemplo ilustra que as formas de energia são 
convertíveis. Teremos mais a falar sobre convertibilidade de energia e nature.za do calor mais adiante. 

Figura 5.2 Uma bicicleta no topo de 
uma colina (esquerda) tem uma energia 
potencial alta. Sua energia potencial em 
relação à base da colina é mgh, onde m 
é a massa da ciclista e sua bicicleta, h é 
sua altura em relação à base da colina e 
g é a constante gravitacional, 9,8 m/s2

• 
' A medida que a bicicleta desce a colina 

(direita), a energia potencial é convertida 
em energia cinética, portanto a energia 
potencial é mais baixa na base da colina 
do que no topo. 
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A gravidade é um tipo de força importante para objetos grandes, como a ciclista e a Terra. A química, no entan
to, trata principalmente de objetos extremamente pequenos - átomos e moléculas-, de forma que as forças gra
vitacionais têm papel desprezíveJ na maneira como esses objetos microscópicos interagem. Mais importantes são 
as forças que surgem com as variações elétricas. Uma das mais importantes formas de energia potencial para os 
propósitos da química é a energia eletrostática, que surge das interações enb:e partículas carregadas. A energia po
tenciaJ eletrostática, E,'"'' é proporcionaJ às cargas elétricas dos dois objetos que estão interagindo, Q1 e Q2, e .inver
san1ente proporcionaJ à distância que os separa: 

(5.2] 

Aqui k é simplesmente uma constante de proporcionalidade, 8,99 x lOQ J m /C2 (C é o CouJomb, uma unidade 
de carga elétrica. C111D (Seção 2.2)). Quando Q1 e Q2 têm o mesmo sinaJ (por exemplo, os dois são positivos), as duas 
cargas se repelem, e Ettttr é positiva. Quando eles têm sinais contrários, eles se atraem, e E,kt, é negativa. Veremos, à 
medida que p rogredirmos, que as energias mais estáveis são representadas por valores mais baixos ou negativos. 
Ao lidar com objetos em nivel molecular, as cargas elétricas Q 1 e Q2 possuem geralmente a mesma ordem de gran
deza da carga do elétron (1,60 x 10-19 C). 

Um de nossos objetivos na qu[mica é relacionar as variações de energia que vemos no mundo macroscópico 
com a energia cinética ou potencial das substâJ.1cias em nivel atômico o u molecular. Muitas substâncias, por 
exemp lo, combustíveis, liberatn energia quando reagem. A energia quí111ica dessas substâncias deve-se à energia 
potenciaJ acumulada nos arranjos dos átomos da substância. Da mesma forma, veremos que a energia que uma 
substância poss ui por causa de sua temperatura (sua e11ergia tén11ica) é associada à energia cinética d as moléculas 
na substância. Em breve abordaremos as transferências de energia química e térmica de uma substância reagen
te à sua vizinhança, mas, antes, vamos revisar as unidades utilizadas para medir energia. 

Unidades de energia 
A unidade SI para energia é o joule, J, em homenagem a James Joule (1818-1889), um cientista britâJ.Uco que 

investigott trabalho e calor: 1 J = 1 kg m 2 
/ s2

• Uma massa de 2 kg movendo-se à velocidade de 1 m/ s possui energia 
cinética de 1 J: 

Ee =! 111v2 =~ (2 kg)(l m/s)2 = 1 kg m
2
/s2= 1 J 

Um joule não é uma quantidade grande de energia. Normalmente usaremos quilojoules (kJ) ao abordarmos as 
energias associadas com as reações químicas. 

Tradicíonalmente, as variações de energia que acompanham reações químicas têm sido expressas em calorias, 
uma unidade fora dos padrões do SI que ainda é amplamente utilizada em química, biologia e bioquímica. Un1a 
caloria (cal) foi originalmente definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 g 
de água de 14,5 "C para 15,5 "C. Atualmente a de fuumos e1n termos de joule: 

1 cal = 4,184 J (exatos) 

A unidade de energia relacionada utilizada em nutrição é a Caloria nutricionaJ 
(note que essa unidade começa com letra maiúscula): 1 Cal = 1.000 cal = 1 kcal. 

Sistema e vizinhanças 
Quando utilizamos a termodinâmica para analisar mudanças de energia, 

focalizan1os nossa atenção em uma parte do universo limitada e bem-definida. 
A parte que selecionamos para estudar é chamada sistema; todo o res to é cha
n1ado vizinhança. Quando estudamos a variação de energia que acompanha 
uma reação química em laboratório, os químicos normalmente constroem um 
sistema. O recipiente e tudo além dele são considerados vizinhança. Os siste
mas que podemos estudar mais facilmente são chamados siste111as fechados. Um 
sistema fechado pode trocar energia sem se importar com suas vizinhanças. 
Por exemplo, considere uma mistura de gás hidrogênio, H 21 e gás oxigênio, 0 21 
em um cilindro, como ilustrado na Figura 5.3. O sistema nesse caso é apenas o 
hidrogênio e o oxigênio; o cilindro, o êmbolo, e tudo além deles (incluindo 
nós) são as vizinhanças. Se o hidrogênio e o oxigênio reagem para formar 
água, libera-se energia: 

Figura 5.3 Os gases hidrogênio e 
oxigênio em um cilindro. Se 
estivermos interessados apenas em 
suas propriedades, os gases são o 
sistema, e o cilindro e o êmbolo, 
partes da vizinhança. 
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Apesar da forma química dos átomos de hidrogênio e oxigênio no sistema ser alterada por essa reação, o siste
ma não perdeu ou ganhou massa; ele não troca matéria com sua vizinhar1ça. E11tretanto, ele troca energia com ela 
na forma de trabalho e calor. Essas são grandezas que poden1os n1edir, como veremos a seguir. 

A transferência de energia: trabalho e calor 
A Figura 5.1 ilustra duas das maneiras mais comuns em que experimentamos variações de energia no dia-a-dia. 

Na Figura 5.1 (a) a energia é trar1sferida da raquete de tênis para a bola, mudando a direção e a velocidade.do movi
mento da bola. Na Figura 5.1 (b) a energia é transferida na forma de calor. Assim, a energia é transferida de duas 
mane.iras gerais: para causar o movimento de um objeto contra uma força ou para causar uma m.udança de tempe
ratura. 

Força é qualquer tipo de tração ou compressão exercida em um objeto. Como vimos na Figura 5.2, a força da 
gravidade "puxa" uma bicicleta do topo da colina para sua base. A força eletrostática "puxa" cargas contrárias 
umas contra as outras ou "empurra" cargas iguais para longe umas das outras. A energia utilizada para fazer um 
objeto se mover contra uma força é chamada trabalho. O traball10, tv, que realizamos ao n1over objetos contra uma 
força se iguala ao produto da força, F, e à distância, d, pela qual o objeto é movido: 

lV = F X d (5.3) 

Dessa forma, realizamos trabalho quando levantamos um objeto contra a força da gravidade ou quarldo apro
ximamos duas cargas iguais. Se definirmos o objeto como o sistema, nós - como parte do sistema - estamos reali
zando trabalho naquele sistema, transferindo energia para ele. 

A outra forma em que a energia é transferida é na forma de calor. Calor é a energia transferida de um objeto 
mais quente para um objeto mais frio. Uma reação de combustão, como a queima de gás natural ilustrada na Fi
gura 5.1 (b), libera a energia química acumulada nas moléculas do combustível na forma de calor. OllD (Seção 3.2) 
O calor eleva a temperatura dos objetos vizin11os. Se definirmos a reação como o sistema e todo o resto como a vizi
nhança, a energia em forma de calor será trans ferida do sis tema para a vizinhança. 

Movimento da água 
para as partes mais 
altas da árvore 

Figura 5 .4 A água move-se do 
solo para as partes mais aftas. 

COMO FAZER 5. 1 

O movimento da água do solo através do tronco para os galhos mais altos de uma 
árvore, como ilustrado na Figura 5.4, é um in1portante processo biológico. (a) Que 
parte do sistema, se houver, sofre uma variação na energia potencial? (b) Há traba
lho realizado no processo? 

Solução 

Análise: o objetivo aqui é associar movimentos de matéria com variações na energia 
potencial e realização de trabalho. 

Planejamento: precisamos identificar as partes da Figura 5.4 que muda1n de lugar 
ou que parecem ter causado uma variação na energia de alguma outra parte. Em 
segundo lugar, temos de perguntar se a mudança de lugar envolve mudança em 
energia potencial. Finalmente, essa mudança em energia potencial significa que 
um trabaJho foi realizado? 

Resolução: (a) A água muda de lugar q uando se move do solo para a parte mais 
alta da árvore. Ela subiu contra a força da gravidade. Isso quer dizer que a energia 
potencial da água mudou. 

(b ) Lembre-se de que trabalho é o movunento de uma n1assa através de uma dis
tância contra uma força oposta. Ao levar a água do solo para seus galhos mais al
tos, a planta reaLiza trabalho, do mesmo modo que você o estaria realizando se 
erguesse unia quantidade equivalente de água em um recipiente do chão a uma 
altura qualquer. Como a planta realiza esse trabalho é um assunto interessante . , 
por siso. 

Conferência: identificamos uma mudança positiva na energia potencial da água 
como trabalho realizado, o que é a correta relação. 
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PRATIQUE 

Qual dos seguintes itens envolve maior variação na energia potencial? (a) Uni 
objeto de 50 kg é jogado ao chão de uma a 1 tura de 8 m. (b) Um objeto de 20 kg é 
elevado do chão a uma a ltura de 20 m. 

Respostns: A magnitude da variação na energia potencial é a mesma em 
cada caso, 111gti.l1. 1 No entanto, o sinal dessa variação é negativo em (a) e posi
tivo em (b). 

Podemos agora fornecer uma definição mais precisa para energia: energia 
é a capacidade de realizar trabalho 011 transferir calor. Terminaremos esta seção com 
mais um exemplo que ilustra alguns dos conceitos de energia que abordamos 
até aqui. Imagine uma bola de argila de modelar, que definiremos como o sis
ten1a. Se a levantarmos até o topo de um muro, como mostrado na Figura 5.5 
(a), estaremos realizando trabalho contra a força da gravidade. A energia que 
transferimos para a bola ao realizarmos o trabalho aumenta sua energia poten
cial porque a bola está agora a uma altura maior. Se a bola cair do n1uro, como 
na Figura 5.5 (b), sua velocidade para baixo aumenta à medida que s ua energia 
potencial é convertida em energia cinética. Quando a bola de argila toca o chão 
(Figura 5.5 (e)), ela pára de se movim.entar e sua energia cinética vai a zero. 
Parte da energia cinética é utilizada para reaUzar o trabalho de esmagar a bola; 
o resto é dissipado para a vizinhança como calor durante a colisão com o solo. 
A contabilidade das diversas transferências de energia entre o sistema e a vizi
nhança como trabalho e calor é o foco da Seção 5.2. 

COMO FAZER 5.2 

Um jogador de boliche levanta uma bola de boliche de 5,4 kg do solo a uma al
tura de 1,6 m (5,2 pés) e a joga de volta ao chão. (a) O que acontece com a ener
gia potencial da bola de boliche ao ser levantada do solo? (b) Qual a 
quantidade de trabalho, em J, usada para levantar a bola? (e) Depois que a 
bola é jogada de volta ao chão, ela ganha energia cin.ética. Se imaginarmos que 
todo o trabalho do item (b) é convertido em energia cinética no momento do 
impacto com o solo, qual é a velocidade da bola no mon1ento do impacto? 
(Nota: força relativa à gravidade é F = 111 x g, onde 111 é a n1assa do objeto e g, a 
constante gravitacionaJ; g = 9,8 m/s2

.) 

Solução 

Análise: p recisamos relacionar a energia potencial da bola de boliche à sua 
posição relativa ao solo. Em segujda, precisamos estabelecer a re lação entre 
trabalho e variação na energia potencial da bola. Finalmente, precisan1os rela
cionar a variação na ene.rgia potencial quando a bola é jogada com a energia 
cinética obtida pela bola. 

Planeja mento: podemos calcular o trabalho realizado ao se levantar a bola 
utilizando a relação lU = F x d. Podemos empregar a Equação 5.1 para calcu
larmos a energia cinética da bola no momento do impacto e, a partir dela, ave
locidade v. 

Resolução: (a) Con10 a bola de boliche é elevada a uma altura maior acima do 
solo, sua energia potencial aumenta. Há mais energia acumulada na bola a 
uma altura maior do que a uma altura menor. (b) A bola tem nlassa de5,4 kge 
é elevada a uma distância de 1,6 m. Para calcular o trabalho realizado para se 
elevar a bola, utilizamos a Equação 5.3 e F = 111 x g para a força devida à gravi
dade: 

1v = F x d= n1 xg x d= (5,4 kg)(9,8 m /s2)(1,6 in) = 85 kg m~/s2 = 85 J 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 5.5 Uma bola de argila 
pode ser usada para mostrar as 
interconversões energéticas. 
(a) Em cima do muro, a bola tem 
energia potencial re lacionada à 
g ravidade. (b) À medida que a 
bola cai, sua energia potencial é 
convertida em energia cinética. 
(c) Quando a bola toca o chão, 
parte da energia cinética é usada 
para realizar trabalho amassando a 
bola; o resto é liberado como calor. 

1 O sim bolo l!. é normalmente usado para denotar variação. Por exen1plo, uma variação da altura pode ser representada por l!.h. 
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Desse modo, o jogador de boliche realizou um trabalho de 85 J para elevar a bola a uma altura de 1,6 m. (e) Quando a 
bola é jogada ao solo, sua energia potencial é convertida em energia cinética. No momento do impacto, suponhan1os 
que a energia cinética seja igual ao trabalho realizado no item (b), 85 J. Assim, a velocidade v no impacto tem de ter o 
valor de tal forma que: 

E, = ~ n1v2 = 85 J = 85 kg m 
2 

/ s
2 

Podemos agora resolver essa equação para v: 

vz = (2E') = (2(85 ~g m 2/s2) ) = 31,5 n12/s2 
111 !:>,4 kg 

v = ~31,5 m ~s2 = 5,6 m / s 

Conferência: deve ser realizado trabalho no item (b) para aumentar a energia potencial da bola, o que está de acordo 
com nossas experiências. As unidades resolvem-se con10 deveriam também, nos cá.lculos tanto do item (b) quanto do 
item (c). O trabalho está em unidadesdeJ ea velocidade de m / s. No item (c) usamos um dígito adicional no cálculo in
termediário envolvendo a raíz quadrada, mas fornecemos o va.lor final com apenas dois algarismos s ignificativos, 
como apropriado. Uma velocidade de 1 m/ s é aproximadamente 2 mph; logo, a bola de boliche tem uma velocidade 
maior do que 10 mph no momento do impacto. 

PRATIQUE 

Qua.J éa energia cinética, em J, de (a) un1 átomo de ar movendo-se a uma velocidadede650m/ s; (b) um molde átomos 
de ar movendo-se a uma velocidade de 650 m / s? 

Respostas: (a) 1,4 x 10-2t1 J; (b) 8,4x103 
}. 

5.2 A primeira lei da termodinâmica 

Verificamos que a energia potencial de um sistema pode ser convertida en1 energia cinética, e vice-versa. Vi
mos também que a energia pod.e ser transferida do sistema para sua vizinhança e da vizinhança de volta ao sistema 
nas formas de traball10 e de calor. Em geral, a energia pode ser convertida de uma forn1a para outra, podendo ser 
transferida de uma parte do universo para outra. Nossa tarefa é compreender como as variações de energia de ca
lor ou de trabalho podem ocorrer entre um sistema e sua vizinhança. Começamos com uma das mais importantes 
observações da ciência: energia não pode ser criada nem destrwda. Essa verdade universal, conhecida como a pri
meira lei da termodinâmica, pode ser resumida pela simples afirmativa: A energia é conseroada. Qualquer energia 
perdida pelo sistema tem de ser aproveitada pela vizinl1ai1ça, e vice-versa. Para aplicarmos a primeira lei quantita
tivamente, devemos primeiro definir mais precisamente a energia de um sistema. 

' "' AE < O 
~ 

AE > O 

:::: ·-

Figura 5.6 Um sistema composto 
de H2(g) e 0 2(g) tem mais energia 
interna que um sistema composto 
de H20(0. O sistema perde energia 
(Af < O) quando H2 e 0 2 são 
convertidos em H20. Ele ganha 
energia (Af > O) quando H20 se 
decompõe em H2 e 0 2• 

Energia interna 

Utilizaremos a primeira lei da termodinâmica para analisarmos variações 
de energia de sistemas químicos. Para tanto, devemos considerar todas as fon
tes de energia cinética e potencial no sistema. A energia interna do sistema é a 
soma de toda a energia cinética e potencial de todos os componentes do siste
ma. Para o sistema da Figura 5.3, por exemplo, a energia interna inclui os des
locamentos das moléculas de H2 e 0 2 pelo espaço, suas rotações e vibrações 
internas. Também inclui as energias do núcleo de cada átomo e dos elétrons 
constjtulntes. Representamos a energia interna com o símbolo E. Geralmente 
não sabe.mos o valor numérico real de E. O que esperamos saber, no entanto, é 
t:.E (lê-se: 'delta E'), a variação em E que acompanha uma mudança no siste1na. 

Imagine que iniciamos um sistema com uma energia interna inicial, EinldaJ· O sis
tema sofre uma mudança, que pode envolver traba1J10 sendo realizado ou ca lor 
sendo transferido. Após a mudança, a energia interna final do sistema é E linai· 

Definimos a variação na energia interna, A.E, como a diferença entre E r;0 , 1 e EiniciaJ· 

[5.4) 

Não precisamos necessariamente saber os valores reais de E 611ai ou E inidal 

para o sistema. Para aplicarmos a primeira lei da termodinâmica, precisamos 
apenas do valor de t:.E. 
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Grandezas termodinâmicas como ti.E têm três partes: um número e uma unidade que juntas informam a mag
nitude da n1udança, e um sinal que informa o sentido. Um valor positivo para ti.E ocorre quando EfiNl1 > Einlcial' indi
cando que o sistema ganhou energia de sua vizinhança. Um valor negativo para ti.E é obtido quando Er.n.il < Einictal• 

indicando que o sistema perdeu energia para sua vizinhança. 
Em uma reação química, o estado inicial do siste ma refere-se aos reagentes, e o estado final refere-se aos pro

dutos. Quando o hidrogênio e o oxigênio formam a água, o s is tema perde energia para a vizinhança na forma de 
calor. E1n razão de o calor ser dispendido do sistema, a energia interna dos produtos é m enor que a dos regentes, e 
o ti.E para o processo é negativo. Assim, o dingrnrna de energia na Figura 5.6 mostra que a energia interna da mistura 
de H 2 e 0 2 é maior do que a de H20. 

A relação de t:.E a calor e a trabalho 
Corno vimos na Seção 5.1, qualquer sistema pode trocar energia com s ua vizinhança na forma de calo r ou na 

forma de trabalho. A energia interna de uma sistema muda em magnitude quando calor é adicionado ou removido 
do sistema ou quando trabalho é realizado nele ou por ele. Podemos utilizar 
essas idéias para escrever uma expressão algébrica útil da pritneira lei da ter
modinâmica. Quando um sistema sofre qualquer mudança química ou física, 
a variação obtida em sua energia interna, ti.E, é dada pelo calor adicionado ou li
berado do sis tema, q, mais o trabalho realizado pelo ou no sistema, 10: 

t:.E = q + 10 [5.5] 

Nossas experiências cotidi.anas nos mostra m que quando calor é adicionado 
ao sistema ou b·abalho é realizado por ele, sua energia interna aumenta. Quan
do calor é transferido da vizinhança para o sistema, q tem valor positivo. Do 
m esmo modo, quando trabalho é realizado no sistema pela vizinhança, iu tem 
valor positivo (Figura 5.7). Antagonicamente, tanto o calor dispendido pelo sis
tema paTa a vizinhança con10 o calor realizado pelo sistema na vizinhança têm 
valores negativos, quer dizer, eles diminuem a energia interna do sistema. A re
lação entre os sinais de q e 1u e o sinal de ti.E são apresentados na Tabela 5.1.2 

TABELA 5.1 Convenções de sinais uti lizados e a relação entre q, w e !lE 

Convenção de sin al para q S inal de llE = q + TU 

q > O: o calor é transferido da vizinhança para o sistema q > O e Tu > O: !!.E > O 

Sistema 

CaJorq >0 

â.E>O 
Vizinhança 

Fig u ra 5.7 O calor, q, absorvido 
pelo sistema e o trabalho, w, 
realizado no sistema são grandezas 
positivas. Ambos servem para 
aumentar a energia interna, E, do 
sistema: !!.E= q + w. 

q < O: o calor é transferido do sistema para a vizinhança q >O e 10 <O: o sinal de ti.E depende dos valores absolutos 
de q e deiv 

Convenção de sin al para TU 

UJ > O: o trabalho é realizado pela vizinhança no sistema 

tv < O: o trabalho é realizado pelo sistema na vizinhança 

COMO FAZER 5.3 

q <O e w >O: o sinal de óE depende dos valores absolutos 
de q e de to 

q < O e 10 < O: ti.E < O 

Os gases hidrogênio e oxigênio, no cilindro ilustrado na Figura 5.3, são queima-
dos. Enquanto a reação ocorre, o sistema perde 1.150 J de calor para a vizinhança. ~ FILME 
A reação faz tam.bém com que o êmbolo suba à medida que os gases quentes se Formação da água 
expandem. O gás em expansão realiza 480 J de trabalho na vizinhança à medida 
que pressiona a atniosfera. Qua l é a mudança na energia interna do sistema? 

Solução O calor é transferido do sistema para a vizinhança, e trabalho é realizado 
pelo sistema na vizinhança. A partir das convenções de sinal para q e u1 (Tabela5.1), 
vemos que tanto q quanto 1v são negativos: q = - 1.150 J e iV = -480 J. Podemos 
calcular a mudança na energia interna, óE, utilizando a Equação 5.5: 

2 A. Equação 5.5 é, às vezes, escrita t:.E = q-1u. Quando escrita de outro modo, o trabalho feito pelo sistema na vizinhança é definido 
con10 positivo. Esta convenção é usada em partículas, em muitas aplicações de engenharia, que foca o traba.lho realizado pela 
máquina nas vizinhanças. 
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ôE = q + w = (-1.150 J) + (-480 D =-1.630 J 
Vemos que l.630 J de energia foram transferidos do sistema para a vizinhança, pa.rte em forma de calor e parte em for
ma de trabalho realizado na vizinhança. 

PRATIQUE 

Calcule a variação da energia interna do sistema. para u.m processo no qu.al ele absorve 140 J de calor da v.izinhança e 
realiza 85 J de trabalho na vizinhança. 
Resposta: +55 J 

Processos endotérmicos e exotérmicos 
Processos que ocorrem. com absorção de calor pelo sistema são chamados endotérmicos. (Endo- é um prefixo 

que significa 'para dentro'.) Durante um processo endotérmico, co1no a fusão do gelo, o calor flui da vizinhança 
pnra dentro do sistema. Se nós, como partes da vizinhança, tocarmos o recipiente no qual o gelo está derretendo, ele 
nos passa a sensação de frio porque o ca lor passou de nossas mãos para o recipiente. 

FILME 
Reação da termita 

ATIVIDADE 
Dissolução do nitrato de 
amônio 

Funções de estado 

Um processo no qual o sistema em ite calor é chamado exotérmico. (Exo- é 
um prefixo que significa 'para fora '.) Durante u.m processo exotérmico, como a 
combustão da gasolina, o calor flui para fora do sistema em direção à sua vizi
nhança. A Figura 5.8 mostra d ois o utros exemplos de reações químicas, un1a 
endotérmica e a outra altamente exotérmica. Note que no processo endotérmi
co n1ostrado na Figura 5.8 (a) a temperatura no béquer diminui. Nesse caso, o 
'siste ma' são os reagentes quimices. A solução na qual eles estão dissolvidos é 
parte da vizinhança. O calor flui da solução, com o parte da vizinhança, para os 
reagentes à medida que os produtos são formados, fazendo a temperatura da 
solução cair. 

Apesar de normalm ente não haver um meio de saber o valor preciso da energia inte1na de um sisten1a, há um 
valor fixo para certo quadro d e cond ições. As cond ições que influenciam a energia interna incluem a temperatura e 
a pressão. Além disso, a energia interna total de um sis tema é proporcional à quantidade total de inatéria no s iste
ma, urna vez que a energia é uma propriedade extensiva. CD> (Seção 1.3) 

Suponha que d efinimos nosso sistema com 50 g de água a 25 ºC, como na Figura 5.9. O sistema poderia ter che
gado a esse estado através do resfriamento d e 50 g de água à 100 ºC ou pela fusão d.e 50 g de gelo e, subseqüente
mente, o aquecimento da água a 25 ºC. A energia interna da água a 25 ºC é a mesma em ambos os casos. A energia 
interna é um exemplo da função de estado, uma propriedad e de um sis ten1a determinada pela especificação de 
sua condição ou seu estado (em te rmos de temperatura, pressão, localização etc.). O valor dn função de estndo depende 
11nicn111e11te de sun nt11nl condição, e 11fio do histórico específico dn an1ostrn. Uma vez q ue E é tuna função d e estado, ó.E de
pende tão-somente dos estados inicial e final do sistema, e não de como a mudança ocorre. 

Uma analogia pode explicar a diferença entre grand ezas que são funções de estado e as que não são. Imagine 
que você está fazendo uma viagem de Chicago para Denver. Chicago está a 596 pés acima do nível d.o mar; Denver 
está a 5.280 pés acima do nível do mar. Não importa o caminho que você escolha, a mudança na a l.titude será d e 

Figura 5.8 (a) Quando tiocianato 
de amônio hidróxido de bário 
octahidratado são misturados à 
temperatura ambiente, ocorre uma 
reação endotérmica: 2NH.SCN(s) + 
Ba(OH)2 • 8H20 (s) Ba(SCN)2(oq) 
+ 2NH3(oq) + 1 OH20 (/). Como 
resultado, a temperatura do sistema 
cai de aproximadamente 20 ºC para 
- 9 ºC. (b) A reação de alumínio em pó 
com Fe20 3 (a reação da termita) é 
altamente exotérmica. A reação ocorre 
violentamente para formar Al 20 3 e 
ferro fundido: 2Al(s) + 
Fe20 3(S) Al20 3(S) + 2Fe(/). 

(a) (b) 
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Resfriamento Aquecimento 

o • o 

Figura 5.9 A energia interna, 
uma função de estado, depende 
apenas do estado atual do sistema, 
e não do caminho pelo qual o 
sistema chegou àquele estado. 
A energia interna de 50 g de água 
a 25 ºC é a mesma do que se a 
água fosse resfriada de uma 
temperatura mais alta para 25 ºC 
ou se fosse obtida fundindo-se 
50 g de gelo e em seguida 
esquentando-a a 25°C. 

4.684 pés. A distância que você viaja, no entanto, dependerá da rota que escolheu. A altitude é ai1áloga a uma fun
ção de estado porque a mudança na altitude é independente do caminho trilhado. A distânci.a viajada não é uma 
função de estado. 

Algun1as grandezas tern1odinâmicas, como tiE, são funções de estado. 
Outras, como q e 1u, não são. Apesar de M = q + ru ser uma função de estado, as 
quantidades específicas de calor e trabalho produzidas durante certa mudan
ça do estado do sistema depende da forma pela qual a mudança é efetuada, do 

ANIMAÇÃO 
Trabalho de expansão 
de um gás 

mesmo modo que a escolha da rota entre Chjcago e Denver. Mesmo que os valores individuais de q e iu não sejam 
funções de estado, sua soma é; se a mudança do curso de um estado inicial para um final aumenta o valor de q, ela 
também diminuirá o valor de w exatamente na quantidade, e assim por diante. 

Podemos ilustrar esse princípio com o exemplo mostrado na Figura 5.10, na qual consideramos duas formas 
possíveis de descarregar uma pilha de lanterna à temperah.1ra constante. Se a pilha e11tra em curto-circuito através 
de uma bobiJ1a de fios, nenhum trabalho é executado porque nada é movido contra uma força. Toda a energia da 
pilha é perdida na forma de calor. (A bobina de fios se aquecerá e liberará calor para o ar da vizinhança.) Por outro 
lado, se a bateria é utilizada para fazer tun pequeno motor girar, a descarga da pilha produz calor. Parte do calor 
também será liberada, apesar de não ser em tanta quantidade como no caso da pilha ao entrar em curto-circuito. As 
magrutudes de q e 1u são diferentes para esses dois casos. Se os estados illicial e final da bateria forem idênticos em 
ambos os casos, no entanto, tiE = q + 1v deve ser o mesmo nos dois casos porque tiE é uma função de estado. 

5. 3 Entalpia 

As mudanças químicas podem resultar na liberação ou absorção de calor, como ilustrado na Figtua 5.8. Elas 
também podem provocar a realização de trabalho, tanto no próprio sistema como no siste1na na vizinhança. A re
lação entre mudança química e trabalho elétrico é importante; vamos abordá-la com detalhes no Capítulo 20 -

Bateria carregada 

Calor 

1 

1 Calor 

t 
Trabalho 

! 
Bateria descarregada 

T Energia 
tlE dispendida l pela bateria 

Figura 5.1 O A quantidade de 
calor e trabalho transferidos entre 
o sistema e a vizinhança depende 
do modo pelo qual o sistema vai 
de um estado a outro. (a) Uma 
pilha conectada por um fio perde 
energia para a vizinhança na forma 
de calor; nenhum trabalho é 
realizado. (b) A pilha descarregada 
através de um motor dispende 
energia na forma de trabalho (para 
fazer o ventilador rodar) bem 
como na forma de calor. O valor 
de 6E é o mesmo para ambos os 
processos, mas o valor de q e de w 
são diferentes. 
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Eletroquímica. Mais comumente, no entanto, a única forma de traballio produzido pela mudança química é o tra
balho mecânico. Normalmente realizamos reações no laboratório à pressão (atmosférica) constante. Sob essas cir
cunstâncias o traball10 mecânico ocorre quando um gás é produzido ou consumido na reação. Considere, por 
exemplo, a reação do zinco metálico com uma solução de ácido clorídrico: 

[5.6) 

Se realizarmos essa reação na capela de gases em uma proveta aberta, podemos ver a evolução do gás hidrogê
nio, mas pode não ser óbvio que seja realizado trabalho. Todavia, o gás hidrogênio produzi.do tem de se expandir 

ANIMAÇÃO 
Mudanças de Estado 

contra a ahnosfera existente. Podemos ver isso com mais clareza ao conduzir
mos a reação em um recipiente fechado à pressão constante, como ilustrado na 
Figura 5.] 1. Neste aparelho, o êmbolo sobe ou desce para manter uma pressão 
constante no recipiente da reação. Se assumirmos, para simplificação, que o 
êmbolo não tem peso, a pressão no aparelho é a mesma do exterior, ou seja, 
pressão atmosférica normal. À medida que a reação ocorre, forma-se gás H2 e o 

êmbolo sobe. O gás dentro do balão está dessa forma, realizando trabalho na vizinhança ao levantar o êmbolo con
tra a força da pressão atrnosférica que o pressiona para baixo. Este tipo de trabalho é chamado trabalho de pressão 
x volume (ou trabalho PV). Quando a pressão é constante, como em nosso exemplo, o trabalho de pressão x volu

me é dado por: 

1u=-P 6V [5.7) 

onde 6 V representa a variação no volume. Quando a mudança no volume é positiva, como em nosso exemplo, o 
trabalho realizado pelo sistema é negativo. fsto é, o trabalho é realizado pelo sistema na vizinhança. O quadro "Um 
olhar n1ais a tento" abordará o trabalho de pressão x volume mais detalhadamente, mas tudo o que você precisa sa
ber agora é a Equação 5.7, que se a.plica a processos que ocorrem à pressão constante. Abordaremos de maneira 
mais abrangente as propriedades dos gases no Capítulo 10. 

A função termodinârnjca chamada entalpia (da palavra grega enthalpei11, que significa 'aquecer') responde 
pelo fluxo de calor nas mudanças químicas que ocorrem à pressão constante quando nenhuma forma de trabalho é 
realizada a não ser trabalho PV. 

A entalpia, que representamos pelo símbolo H, é igual à energia i11terna n1ais o produto da pressão pelo volu
me do sistema: 

H= E+ PV 

A entalpia é wna função de estado porque a energia interna, a pressão e o volume o são tambén1. 
Agora suponha que uma mudança ocorra à pressão constru1te. Então: 

Figura 5 .11 (a) A reação de zinco 
metálico com ácido clorídrico é 
conduzida à pressão constante. 
A pressão no frasco de reação é igual à 
pressão atmosférica. (b) Quando o 
zinco é adicionado à solução ácida, o 
gás hidrogênio é líberado. Ele realiza 
trabalho na vizinhança, levantando o 
êmbolo contra a pressão atmosférica 
para manter a pressão constante 
dentro do frasco de reação. Zn 

6H =ô(E +PV) 

CásH2 
atn1osfera 
original 

[5.8] 

[5.9j 

Solução de HCJ Soluç~o de HCl 

(a) (b) 
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Isto é, a variação na entalpia é dada pela variação da energia interna mais o 
produto da pressão constante pela variação de volume. O trabalho de expan
são de um gás é dado por iv = - P A V, logo podemos substituir-TV por P A V na 
Equação 5.9. Além djsso, a partir da Equação 5.5 podemos substituir q + 1v por 
!!>E, fornecendo para AH 

Af{ = l:!.E + P !:!.V= qp+ lv - 1v = qp [5.10] 

onde o subscrito P no calor, q, enfatiza variações à pressão constante. A varia
ção d.e entalpia, portanto, é igual ao calor obtido ou dispendido à pressão co11s
tante. Como qr é algo gue podemos meclir ou calcular rapidamente e uma vez 
que muitas das mudanças químicas de nosso interesse ocorrem à pressão 
constante, a entalpia é uma função mais útil do que a energia interna. Para a 
maioria das reações, a diferença entre o l:!.H e o l:!.E. é pequena porque P 6 V é pe
queno. 

Quando l:!.H é positivo (ou seja, quando qP é positivo), o sistema ganhou ca
lor da vizinhança (Tabela 5.1), caracterizando-se um processo endotérmico. 
Quando Afí é negativo, o sistema liberou calor para a vizinhança, caracterizan
do-se um processo exotérmico. Esses casos estão representados na Figura 5.12. 
Uma vez que H é tuna função de estado, AH (que é igual a qP) depende apenas 
dos estados inicial e final do sistema, e não de como a variação ocorre. A pri
meira vista essa afirmativa pode parecer contradizer nossa abordagem na Se
ção 5.2, onde dissemos que q não é uma função de estado. Entretanto, i1ão há 
contradição porque a relação entre 6H e calor têm a limitação peculiar da pres
são constante. 

Vizinhança 

Sistema 

Ml > O 
Endotérmico 

Vizin hança 

Sistema 

Ml < O 
Exotérmico 

Calor 

Figura 5.12 (a) Se o sistema 
absorve calor, õH será positivo (ô.H > 
O). (b) Se o sistema perde calor, ôH 
será negativo (6H < O). 

Um olhar mais de perto Energia, entalpia e trabalho PV 

Em química estamos interessados principalmente em dois 
tipos de trabalho: o elétrico eo mecânico, realizados pela ex
pansão de gases. Focalizaremos aqui apenas o último, cha
mado pressão - volume, ou trabalho PV. Os gases em 
expansão no cilindro de un1 motor de automóvel realizam 
trabalho PV no pistão; esse trabalho eventualmente mo
vi·menta as rodas. Os gases em expansão em um frasco de 
reação aberto realizam trabalho PV na atmosfera. Esse tra
baJho não realiza nada no sentido prático, mas temos de 
nos manter informados de todo trabalho, útil ou não, ao 
monitorarn1os as variações de energia de um sistema. 

lo1agine um gás confinado em um cilindro com um pistão 
móvel com área da seção transversal A (Figura 5.13). Uma 
força para baixo, F, age sobre o pistão. A pressão, P, no gás é a 
força por área: P = F/A. Suponhamos que o pistão tenha peso 
desprezível e que a única pressão atuando sobre ele seja a 
pressão at111osfiiricn relativa ao peso da atmosfera da Terra, a 
qual admitiremos ser constante. 

Considere que o gás no cilindro expanda-se, e o pistão 
desloque uma distância, t:J1. Da Equação 5.3, a quantidade de 
trabalho realizada pelo sistema é igual à rustância deslocada 
multiplicada pela força que atua sobre o pistão: 

Quantidade de trabalho= força x distância= F x t:Jz [5.11] 

Podemos reorganizar a definição de pressão, P = F/A, para 
F = P xA. Além russo, a variação de volume, ó V, resultante 
do movimento do pistão, é o produto da área da seção trans
versal do pistão pela rustãncia em que ele se movimenta: 
ô. V= A x t:Jt. Substituindo a Equação 5.11, temos: 

P=F/A 

1 
h1 

--~-~ _l 
- - Área da seção 

Estado transverSaJ = A 
inicial 

P=F/A 
... 

l ___ _ 

Estado 
final 

t 
Ll/J .6.V 

_J_ 
Variação de 

volun1e 

Figura 5.13 Um pistão em movimento realiza trabalho na 
vizinhança. A quantidade de trabalho realizada é w = -P ô. V. 

Quantidade de trabalho= F x 611 = P x A x ô.11 

=PxõV 

Como o sistema (gás confinado) está realizando trabalho 
na vizinhança, o sinal do trabalho é negativo: 

?O=-P .C.V [5.12] 
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Se o trabalho PV é o único que pode ser realizado, podemos 
substituir a Equação 5.12 na Equação 5.5 para fornecer: 

Ãf. = q+ro = q-PtiV (5.13J 
Quando a reação é realizada e1n um recipiente de volume 

constante (.6 V= O), o calor transferido é igual à variação da 
energia interna: 

LiE = qv (volume constante) [5.14] 

O índice inferior V indica que o volume é constante. 
A maioria das reações é re.alizada sob condições de pres

são constante. Nesse caso, a Equação 5.13 toma-se: 

.óE = q, - P .6 V ou 
qp = LiE + P fl V (pressão constante) [5.15) 

COMO FAZER 5.4 

Mas vemos, a parfu da Equação 5.9, q ue o lado direito da 
Equação 5.15 é justamente a variação de entalpia sob condi
ções de pressão constante. 

Resumindo, a variação na energia interna n1ede o calor 
obtido ou dispendido a volume constante; a variação de en
talpia mede o calor dispendido ou obtido à pressão constan
te. A diferença entre LiE e flH é a quantidade de trabalho PV 
realizado pelo sistema quando o processo ocorre à pressão 
constante, - P tiV. A variação de volume acompanhando 
muitas reações é próxima de zero, o que faz P flV e, conse
qüentemente, a diferença entre LiE e Mi ser pequena. Geral
n1entc, é satisfatório usar flH como uma meclida de variação 
de energia durante a maioria dos processos quín1icos. 

Indique o sinal da variação de entalpia, LiH, em cada um dos seguintes processos realizados sob pressão atmosférica e 
informe se o processo é endotérntico ou exotérntico: (a) tun cubo de gelo se derrete; (b) 1 g de butano (C4H1o) é queima
do én1 oxigênio suficiente para a completa combustão en1 COz e ~O; (c) uma bo]a de boliche cai de uma altura de 2,4 
metros em u1n baJde de areia. 

Solução 

Análise: nosso objetivo é determinar se óH em cada caso é positivo ou negativo. Para tal, temos de identificar o siste
ma corretamente. 

Planeja m en to: devemos supor que em cada caso o processo ocorra à pressão constante. A variação de entalpia, assim, 
é igual à quantidade de calor absorvido ou liberado en1 cada processo. Os processos nos quais o calor é absorvido são 
endotérmicos; os que liberam calor são exotérmicos. 

Resolução: no item (a) a água que produz o cubo de gelo é o sistema. O cubo de gelo absorve calor da vizinhança ao 
derreter, então qPé positivo e o processo, endotérmico. Em (b) o sistema é 1 g de butano e o oxigênio necessário para a 
sua combustão. A combustão de butano em oxigênio libera calor, de forma que q

1
,é negativo e o processo é exotérmico. 

No item (c) a bola de boliche é o sistema. Ela perde energia potencial quando cai de uma a ltura de 2,4 m em um balde 
de areia. Para onde foi a energia potencial? Primeiro ela se transforn1ou en1 energia cinética de movimento, mas, ao 
entrar em repouso na areia, a energia cinética de movimento da bola é convertida em calor, que é absorvido pela vizi
nhança da bola de boliche. Assim, q,, é negativo, e o processo, exotérmico. 

PRATIQUE 

Suponha que confinamos 1 g de butano e oxigênio suficiente para sua completa combustão em um cilindro como o da 
Figura 5.13. O cilindro é perfeitamente isolado, de modo que nenhum calor possa escapar para a vizinhança. Uma fa
ísca inicia a combustão do butano, que forma dióxido de carbono e vapor de água. Se utilizássemos esse instrumento 
para medir a variação de entalpia da reação, o êmbolo subiria, cairia ou permaneceria imóvel? 

Resposta: O êmbolo deve mover-se para manter uma pressão constante no cilindro. Uma vez que os produtos contêm 
mais moléculas de gás do que os reagentes, como mostrado pela equação balancea_da: 

o êmbolo subiria para dar espaço às moléculas adicionais de gás. Além disso, o calor é desprendido, fazendo com que 
o êmbolo suba para permitir a expat1são dos gases em razão do aumento da temperatura. 

5.4 Entalpias de reação 

Como õ.H = Hr.,,.11 - H ;nici•I' a variação de entalpia de uma reação química é dada pela entalpia dos produtos me
nos a entalpia dos reagentes: 

ATIVIDADE 
Entalpia de soluções 

Afi = H(produtos)-.H(reagentes) [5.16) 

A variação de entalpia que acompanha uma reação é chamada entalpia de 
reação ou simplesmente calor de rençiio, sendo algumas vezes escrita como tlH,, 
onde 'r' é uma abreviatura normalmente utilizada para 'reação'. 



(a) (b) 
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l llH <o 
(exotérmica) 

(e) 

Figura 5.14 (a) Uma vela é mantida próxima a um balão cheio com gá.s hidrogênio e gás oxigênio. (b) O H2(g) incendeia-se, 
reagindo com 0 2(g) para formar H20(g). A explosão resultante produz uma bola de chama amarela. O sistema fornece calor 
para a vizinhança. (c) O diagrama de entalpia para a reação. 

A con'lbustão do hidrogêrtio é mostrada na Figura 5.14. Quando a reação é controlada para que 2 mols de H2(g) 
se queimem para formar 2 mols de ~O(g) à pressão constante, o sistema libera 483,6 kJ de calor. Podemos resumir 
essa informação como: 

AH = - 483,6 kJ [5.17] 

O A.H é negativo, formando a reação exotérmica. Note que AH é indicado ao final da equação balanceada, sem 
mencionar ex'J>licitan1ente as quantidades de produtos químicos envolvidos. Em tais casos, os coeficientes na 
equação balanceada representam a quantidade de matéria de reagentes e produtos produzindo a variação de en
talpia associada. As eqtiações químicas balanceadas que mostram a variação de entalpia associada dessa forma são 
chamadas equações terrnoq11í111icas. 

A variação de entalpia que acompa1'lha u1na reação pode também ser representada em um diagran1a de entalpia 
como o mostrado na Figura 5.14 (c). Como a combustão de H 2(g) é exotérmica, a entalpia dos produtos na reação é 
mais baixa que a entalpia dos reagentes. A ental.pia do sistema é mais baixa após a reação porque a energia foi 
dispendida na forma de calor liberado para a vizinhança. 

A reação de hidrogênio com oxigênio é altan1ente exotérmica (A.H é negativo e tem um valor absoluto grande) e 
ocorre rapidamente depois de iniciada. Taniliém pode ocorrer com violência explosiva, como demo1'lStrado pelas de
sastrosas explosões do dirigível alemão Hindenburg, em 1937 (Figura 5.15), e do ônibus espacial Cltallenger, em 1986. 

As diretrizes a seguir são úteis quando são usados equações termoquímicas e diagramas de entalpia: 
1. A entalpia é 11n111 propriedade extensiva. Portanto, a n'lagnitude do A.H é diretamente proporcional à quantidade 

de reagente consumida no processo. Para a combustão do metano a formar dióxido de carbono e água liquida, 

Figura 5.15 A queima do dirigível 
Hindenburg, cujo interior continha 
hidrogênio, em Lakehurst, Nova 
Jersey, em maio de 193 7. Esta foto foi 
tirada apenas 22 segundos depois que 
a primeira explosão ocorreu. Essa 
tragédia levou à interrupção do uso do 
hidrogênio como gás flutuante em tais 
embarcações. Os pequenos dirigíveis 
da atualidade contêm hélio, que não é 
tão flutuante quanto o hidrogênio, 
porém não é inflamável. 
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por exemplo, são produzidos 890 kJ de calor quando 1 mo! de CH4 sofre combustão em um sistema à pres
são constante: 

[5.18] 

Como a combustão de 1 mol de CH4 com 2 mols de 0 2 libera 890 kJ de calor, a combustão de 2 mols de CH4 

coni 4 mol de 0 2 libera duas vezes mais calor, 1.780 kJ. 

COMO FAZER 5.5 

Qual quantidade de ca lor é liberada quando 4,50 g de gás metano são queimados em um sistema à pressão constante? 
(Use a informação fornecida na Equação 5.18.) 

Solução 

Análise: o objetivo é calcular o calor produzido quando un1a quantidade específica de gás metano sofre combustão. 

Planejamento: de acordo com a Equação 5.18, 890 kJ são produzidos quando 1 mol de CH4 é queimado à pressão 
constante (Mi= - 890 kJ). Podeinos tratar essa informação como uma relação estequiométrica: l mol de CH4 ~ -890 
k). Para utilizar essa relação, no entanto, temos de converter gra1nas de CH4 em quantidade de matéria de CH4 • 

Resolução: somando-se os pesos a tômicos do Cede 4H, temos que 1 molde CH4 = 16,0 g de Cl-14• Desse modo, pode
n1os utilizar os fatores de conversão apropriados para converter gramas de CH4 em quantidade de n1atéria de CH4 

para quilojoules: 

Calor= (4,50 CH,)(l 1nols de CH, )( -890 kJ ) = -250 kj 
g 16,0g CH4 l molde CH4 

Conferência: o sinal negativo indica que 250 kj são liberados pelo sistema para a vizinhança. 

PRATIQUE 

O peróxido de hidrogênio pode se decompor em água e oxigênio por meio da seguinte reação: 

2H20 2(/) 2H20(/) + 0 2(g) óH = -196 kj 

Calcule o valor de q quando 5,00 g de H20 2(/) se decompõem à pressão constante. 

Resposta: - 14,4 kJ 

2. A vnriaçiio de entalpia para 11111a reação é igual en1 valores absolutos, 111as oposta e111 sinais para o 11H da rençiio inver
sa. Por exemplo, quando a Equação 5.18 é invertida, o tlH para o processo é +890 kJ: 

] 

AH1= 
- 890 kJ 

AH2= 
890 kj 

t5 ' -----------

Figura 5.16 Inverter uma reação 
muda o sinal, mas não muda a 
magnitude da variação de entalpia: 
óH1 = - l!.H1• 

[5.19] 

Ao invertermos uma reação, invertemos os papéis dos produtos e dos 
reagentes; d esse m o do, os reagentes em tuna reação se tomam os produtos 
da reação inversa, e assim por diante. Tomando com o base a Equação 5.16, po
demos ver que a inversão d os produtos e reagentes leva ao mesmo valor abso
luto, mas a uma inversão no sinal d e Aff. Essa relação é representada para as 
equações 5.18 e 5.19 na Figura 5.16. 

3. A variação de entalpia para unia reação depende do estado dos reagentes e dos 
produtos. Se o produto da combustão do m etano (Equação 5.18) fosse 

H 20 gasoso em vez de H 20 líquido, o tlH seria -802 kJ no lugar de -890 
kJ. Menos calor estaria disponivel para ser transferido para a vizi
nhança porque a entalpia d e ~O(g) é maior que a de I-120 (/). Uma for
ma de se verificar isso é imaginar que o produto é inicialmente água 
líquida. A água líquida deve ser convertida em vapor de água, e a con
versão de 2 mols de H 20(/) para 2 mols d e HaO (g) é um processo endo
térmico que absorve 88 kJ: 

[5.20] 
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É importante especificar os estados dos reagentes e produtos em equações termoquímicas. Além disso, ge
ralmente admitiremos que reagentes e produtos estão à mesma temperatura, 25 "C, a não ser gue indicado 
de outra forma. 

Há várias situações em que é importante conhecer a variação de entalpia associada a um dado processo químico. 
Como veremos nas seções seguintes, Afir pode ser determinado diretamente pelo experimento ou calculado a par
tir das variações de entalpia conhecidas de outras reações, invocando a primeira lei da termodinâmica. 

Estratégias na química Usando a entalpia como um guia 

Se você segura um tijolo no ar e o larga, ele ca.irá à medida 
que a força da gravidade o puxar em direção à Terra. Um pro
cesso termodinamicamente favorável de acontecer, como a 
queda de um tijolo, é chamado processo espontâneo. 

Muitos processos químicos também são tern1odinamica
mente favoráveis, ou espontâneos. Por 'espontâneo' não 
queremos dizer que a reação formará produtos sem inter
venção. Esse pode ser o caso, mas geralmente alguma ener
gia tem de ser fornecida para se conseguir que o processo se 
inicie. A variação de energia em uma reação fornece unia in
dicação da probabilidade de a reação ser espontânea. A com
bustão de ~(g) e 0 2(g), por exemplo, é um processo 
altan1ente exotérmico: 

ô.H =-242 kJ 

O gás hidrogênio e o gás oxigênio podem coexistir indefi
nidamente em um volume sem ocorrer reação perceptível, 
como na .Figura 5.14 (a). Entretanto, uma vez iniciada, a 
energia é rapidamente transferida do sistema (os reagentes) 
para a vizinhança. À n1edida que a reação prossegue, gran
des quantidades de calor são liberadas, o que aumenta mui
to a temperatura dos reagentes e dos produtos. Assim, o 
sistema perde entalpia transferindo o calor para a vizinhan
ça. (Lembre-se da primeira lei da termodinân1ica: a energia 
total do sistema mais a da vizinhança não mudarão; a ener
gia é conservada.) 

Entretanto, a variação de entalpia não é o únjco fato a ser 
levado em consideração na espontaneidade das reações, 

5.5 Calorimetria 

nem é um guia perfeitamente seguro. Por exemplo, a fusão 
do gelo é um processo endotérmico: 

Mesmo esse processo sendo endotérn1ico, é espontâneo 
a temperaturas acima do ponto de congelan1ento da água 
(O "C). O processo reverso, o congelamento da água, é es
pontâneo a temperaturas abaixo d e O ºC. Portanto, sabem os 
que o gelo à temperatura ambiente se.fundirá e a água colo
cada em um congelador a -20 "C virará gelo; an1bos os pro
cessos são espontâneos, mesmo um sendo o inverso do 
outro. No Capítulo 19 abordaremos a espontaneidade dos 
processos de maneira mais completa. Veremos por que 
um processo pode ser espontâneo a ce.rta temperah1ra, 
mas não em outra, con10, nesse caso, para a transformação 
da água em gelo. 

Entretanto, apesar desses fatores complicadores, você 
deve prestar atenção às variações de entaJpia nas reações. 
Como observação geral, quando a variação de energia é 
grande, ela é o fator predominante na determinação da es
pontaneidade. Portanto, reações para as quais o t:..H é grande 
e negai ivo tendeo1 a ser espontâneas. Reações para as quais o 
ô.H é grande e positivo tendem a ser espontâneas no sentido 
inverso. Existem inúmeras maneiras pelas quais a entalpia 
de uma reação pode ser estimada; a partir dessas estimati
vas, a possibilidade de a reação ser termodinarnicamente fa
vorável pode ser prevista. 

O valor de 1).H pode ser determinado experimentalmente pela medida do fluxo de calor que acompanha uma 
reação à pressão constante. Quando o calor flui para dentro ou para fora de uma substância, a temperatura da 
substância varia. Experimentalmente, podemos determinar o fluxo de calor associado a uma reação química me
dindo a variação de temperatura produzida. A medição d o fluxo de calor é a calorimetria; o aparelho utilizado 
para medir o fluxo de calor chama-se calorímetro. 

Capacidade calorífica e calor específico 
Os objetos podem emitir ou absorver calor: o carvão incandescente emite calor na forma de energia radiante; 

uma bolsa de gelo absorve calor guando é colocada sobre um tornozelo jnchado. A emissão ou absorção de calor 
faz com que um objeto varie sua temperatura. A variação de temperatura ocorrida em um objeto quando ele absor
ve certa quantidade de energia é determinada por sua capacidade calorífica. A capacidade calorífica de um objeto 
é a quantidade de calor necessária para aumentar sua temperatura em 1K(ou1 ºC). Quanto maior a capacidade ca
lorífica, 01aior o calor necessário para produzir determinado aun1ento de temperatura. 

Para substâncias puras, a capacidade calorifica é geralmente dada para uma quantjdade específica de substân
cia. A capacidade calorífica de 1 molde substância é chamada s ua capacidad e calorífica molar. A capacidade calo-
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1.000 g H20(T) 

T= 15,S ºC 

+4,184J 
de calor 

1.000 g H20(/) 

T= 14,5 ºC 

Figura 5.17 O calor específico 
indica a quantidade de calor que 
deve ser fornecida a 1 g de certa 
substância para aumentar sua 
temperatura em 1 K (ou ºC). Os 
calores específicos podem variar 
ligeiramente com a temperatura, 
de forma que, para medidas 
exatas, a temperatura é 
especificada. Por exemplo, o 
calor específico da H20(/) a 14,SºC 
é 4, 184 J/g K; o fornecimento 
de 4, 184 J de calor aumenta a 
temperatura da água para 15,5 ºC. 
Essa quantidade de energia define 
a caloria: 1 cal = 4, 184 J. 

rilica de 1 g de substância é chamada cnpncidnde cnlorificn específica, ou 
simplesmente calor específico (Figma 5.17). O caJor específico de uma subs
tância pode ser determinado experimentalmente medindo-se a variação de 
temperatura, !:!.T, que uma massa conhecjda, n1, da substância sofre ao ganhar 
ou perder certa quantidade especifica de caJor, q: 

Cal dfi
. (quantidade de caJor transferido) 

orespe co=~~~~.;._~~~~~~~~~~~~~~~ 

(gramas da substância)x (variação da ten1peratura) 

'l ---- [5.21) 
Ili X AT 

Por exemplo, são necessários 209 J para aumentar a temperatura de 50,0 g 
de água em 1,00 K. Logo, o caJor específico da água é: 

Calor específico = 
209 J = 4,18 J 

(50,0 g)(l,00 K) g K 

Urna variação de temperatura em kelvins é igual em vaJor à variação de tem
peratura em graus Celsius: t.T em K = AT em ºC. - (Seção 1.4) Quando a amos
tra ganha calor (q positivo), a temperatura da amostra autnenta (óT positivo). 

Os caJores específicos de várias sttbstâncias são indicados na Tabela 5.2. 
Observe que o caJor específico da água líquida é tnaior do que o das outras 
substâncias relacionadas. 

TABELA 5.2 Calores específicos de algumas substâncias a 298 K 

Elementos Compos tos 

Substância Calor específico Substân cia Calor específico 
(J/g K) (J/g K) 

N1(g) 1,04 ~O(/) 4,18 

Al(s) 0,90 CH4(g) 2,20 

Fe(s) 0,45 C02(g) 0,84 

Hg(/) 0,14 CaC03(s) 0,82 

Por exemplo, ele é aproximadan1ente cinco vezes n1aior que o do alumínio metálico. O alto calor específico da 
água afeta o clima da Terra porque e le mantém as temperaturas dos oceanos relativamente resistentes às varia
ções. É também m uito importante para a manutenção de temperatura constante em nossos corpos, como será dis
cutido no quadro "A química e a vida", mais ao final deste capítulo. 

Podemos caJcular a quantidade de calor que uma substfu1cia ganhou ou perdeu utilizando seu calor específico 
junto com sua massa medida e a variação de temperatura. Ao reordenarmos a Equação 5.21, temos: 

q =(calor específico) x (gramas da substância) x AT [5.22) 

COMO FAZER 5.6 

(a) Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 250 g de água (aproximadamente um copo) de 22 ºC (mais ou 
n1enos a temperatura ambiente) até aproximadan1enteseu ponto de ebulição, 98 "C? O calor especifico da água é 4,18 
J/g K. (b) Qual é a capacidade calorifica molar da água? 

Solução 

Análise: no item (a) temos de encontrar a quantidade total de calor necessária para aquecer a amostra de água. 
No ite1n (b) temos d e ca lcu lar a capacidade calorífica molar da água. 

Planejamento: sabemos a quantidade total de água e o calor especifico (isto é, a capacidade calorifica por grama) de 
água. Con1 isso e a variação total de ten1peratura envolvida, podemos calcular a quantidade de calor. 
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Resolução: a água sofre uma variação de temperatura de L\ T = 98 °C-22 °C = 76 ºC = 76 K. Usando a Equação 5.22, temos 

q =(calor específico da H20) x (gran1as de ~O) x llT 

= (4,18 J/g K.)(250 g)(76 K) = 7,9X101 J 
(b ) A capacidade calorífica molar é a capacidade calorífica de lmol de substância. Utilizando os pesos atômicos do hi
drogênio e do oxigênio, temos que 1 molde H 20 = 18,0 g de H 20. A partir do calor específico dado no item (a), temos: 

PRATIQUE 

Capacidade calorlfica molar = 4,18 J/g K (
18

,0 g) = 75,2 J/ mol K 
l mol 

(a) Grandes camadas de pedras são utilizadas em algtunas residências com aquecin1ento solar para a.rmazenar calor. 
Suponha que o calor especlfico das pedras seja 0,82)/g K. Calcule a quantidade de calor absorvido por 50,0 kg de pe
dras se sua temperatura aumentar 12 ºC. (b) Qual variação de temperatura essas pedras sofreriam se elas eotltissem 
450 kJ de calor? 

Respostas: (a) 4,9 x 105 J; (b) 11 K = 11 ºC de redução. 

Calorimetria a pressão constante 

/ Tennõmetro As técnicas e os equipamentos aplicados em calorimetria dependem da 
natureza do processo estudado. Para muitas reações, como as que ocorrem em 
solução, é fácil controlar a pressão para que t:i.H seja medido diretamente. 
(Lembre-se de que tlH = q

1
,.) Apesar de os calorímetros utilizados para traba

lhos altamente acurados serem instrumentos de precisão, um calorímetro bem 
simples, do tipo 'copo de isopor', como mostrado na Figura 5.18, é muito utili
zado em laboratórios de química geral para ilustrar os prinópios da calorime
tria. Uma vez que o calorímetro não é lacrado, a reação ocorre essencialmente 
sob a pressão constante da atmosfera. 

l • 
/Agitador de vidro 

/Tampa de cortiça 

'--...Dois copos de Styrofoan1® 
en1butidos juntos contendo 
os reagentes da solução 

Figura 5.18 Calorímetro de copo 
de café, no qual as reações 
ocorrem a pressão constante. 

Se supusermos que o calorímetro evita perfeitamente o ganho ou a perda 
de calor da solução para sua vizinhança, o calor obtido pela solução tem de ser 
produzido pela reação química sob estudo. Em outras palavras, o calor produ
zido pela reação, q,, é inteiramente absorvido pela solução; ele não escapa do 
calorímetro. (Supomos também que o próprio calorímetro não absorva calor. 
No caso do calorímetro de copo de isopor, essa é uma aproximação razoável 
porque o calorímetro tem condutividade térmica e capacidade calorífjca mui
to baixas.) Para uma reação exotérmica, o calor é 'dispendido' pela reação e 
'obtido' pela solução, portanto, a temperatura da solução sobe. O contrário 
ocorre para uma reação endotérmica. O calor absorvido pela solução, '1sntuç3ot é 
conseqüente1nente igual em valor absoluto e de sinal contrário a partir de 
q ,:'lsotuçJo =-q,. O valor de qS()lução é facilmente calculado a partir da massa da so
lução, de seu calor específico e da variação de temperatura: 

qsotuçJ<> =(calor específico da solução) x (gramas de solução) x 6.T = - q, fS.23] 

Para soluções aquosas diluídas, o calor especifico da solução será aproximadamente o mesmo da água, 4,18 J / g K. 
A Equação 5.23 possibilita o cálculo de q, a partir da variação de temperatura da solução na qual a reação ocorre. 

U.m aum.ento de temperatura (t:.T >O) significa que a reação é exotérmjca (q, < O). 

COMO FAZER 5.7 

Quando um aluno mistura 50 mLde1,0 mol/ Lde HCleSO mLde 1,0 mol/LdeNaOHem urn calorimetrodecopode 
isopor, a temperatura da solução resultante aumenta de 21,0 ºC para 27,5 ºC. Calcule a variação de entalpia para a rea
ção, s upondo que o calorímetro perde apenas uma quantidade desprezível de calor, que o volume total da solução é 
100 mL, que sua densidade é 1,0 g/mL e que seu calor específico é 4,18 J/g K. 

Solução 

Análise: precisamos calcular um calor de reação por mol, tendo sido dados aumento de temperattLra, quantidade de ma
téria envolvida e informações suficientes para calcular a capacidade calorlfica do sistema. 
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Planejamento: o calor total liberado pode ser calculado a partir da variação de ten1peratura, do volume da solução, de 
sua densidade e do calor especifico. 

Resolução: corno o volume total da solução é 100 mL, sua massa é (100 rnL)(l,O g/mL) = 100 g 
A variação de temperatura é: 

27 ,5 ''C - 21,0 "C = 6,5 "C = 6,5 .K 

Uma vez que a temperatura aumenta, a reação te.m de ser exotérmica: 

q, =- (calor específico da solução) x (gramas da solução) x t.T 

- (4,18 J/g K)(lOO g)(6,5 K) = - 2,7X103 J = - 2,7 kJ 
Como o processo ocorre a pressão constante, 

t.H = qP = - 2,7 kJ 
Para expressar a variação de entalpia em termos de quantidade de matéria, utilizamos o fato de que a quantidade de 
matéria de HCl e NaOH são dadas pelo produto dos respectivos volumes de solução (50 mL = 0,050 L) pelas concen
trações: 

(0,050 L)(l,O mol / L) = 0,050 mol 

Assim, a variação de entalpia por molde HCl (ou NaOH) é: 

.:ili = - 2,7 kJ / 0,050 mol = - 54 kJ /mo! 

Conferência: õH é negativo (exotérmico), o que é esperado para a reação de um ácido com uma base. A magnitude 
molar do calor liberado parece razoável. 

PRATIQUE 

Quando 50,0 mL de 0,100 mol/L de AgN03 e 50,0 mL de 0,100 mol/L de HCJ são misturados em um calorímetro à 
pressão constante, a temperatura da mistura aumenta de 22,30 ºCpara 23,11 ºC. O aumento de temperatura é provoca
do pela segiiinte reação: 

AgN03(aq) + HCl(aq) - -+ AgCl(s) + HN03(aq) 

Calcule õH para essa reação, supondo que a solução combinada tenha massa de 100,0 g e calor específico de 4,18 J / g "C. 

Resposta: - 68.000 J / mol = - 68 kJ / mol 

Agitador 
mecânico 
Condutores 
elétricos para 
inflamar a 
amos tra 

-- Termômetro 

' .1 /Recipie1lte 
isolante 

i Entrada de 0 2 

J ~
Bomba (câmara 
de reação) 

1 • _....,...-Fio fino em 
, _.........- contato com 

a a1nos tra 
- · -Recipiente 

contendo a 
amostra 
Água 

Figura 5 .19 Vista em corte de 
uma bomba calorimétrica, na qual 
as reações ocorrem a volume 
constante. 

ATIVIDADE 
Calorimetria 

Bomba calorimétrica (calorimetria de volume constante) 
A calorimetria pode ser utilizada para estudar a energia quí1nica potencial 

acumulada nas substâncias. Um dos tipos de reações mais importantes estu
dado con1 a utílização da calorimetria é a combustão, em que um composto 
(normalmente composto orgânico) reage completamente com o oxigênio em 
excesso. cim (Seção 3.2) As reações de combustão são mais convenientemente 
estudadas utilizando-se bomba calor imétr ica, aparelho representado esque
maticamente na Figura 5.19. A substância a ser estudada é colocada em um 
cadinho dentro de um recipiente lacrado chamado bon1ba. A bomba, desenvol
vida para resistir a altas temperaturas, tem uma válvula de entrada por onde 
são adicionados oxigênio e contatos elétricos para dar início à combustão. 
Após a amostra ter sido colocada na bomba, ela é lacrada e pressurizada com 
oxigênio. Em seguida é colocada no calorímetro, que é basicamente um reci
piente isolado, e coberta com uma quantidade de água medida de maneira 
precisa. Assim que todos os componentes dentro do calorímetro alcançarem a 
mesma temperatura, a reação de combustão é iniciada com a passagem de urna 
corrente elétrica através de um fio fino em contato com a amostra. Quando o fio 
esquenta o suficiente, a amostra pega fogo. . ' 

E liberado calor quando ocorre combustão. Esse calor é absorvido pelo 
conteúdo do calorímetro, causando aumento na temperatura da água. A tem
peratura da água é medida cuidadosamente antes e depois da reação, quando 
o conteúdo do calorímetro tiver uma vez mais alcançado temperah1ra normal. 
O calor liberado na combustão da amostra é absorvido por sua vizinhança (o 
conteúdo do calor ímetro). 
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Para calcular o calor de combustão a partir do aumento de temperatura medido na bomba calorimétrica, temos 
de saber a capacidade calorífica do calorímetro, e co!• Essa quantidade é determinada pela combustão de uma amos
tra que libera certa quantidade conhecida de calor e pela medida da variação de temperatura resultante. Por exem.
plo, a combustão de exatamente 1 g de ácido benzóico, C7H60 21 em uma bomba calorimétrica produz 26,38 kJ de 
calor. Suponha que 1,000 g de ácido benzóico sofre combustão em um calorímetro e tem sua temperatura aumenta
da ent 4,857 ºC. A capacidade calorífica do calo.rímetro é dada por Ccoior' = 26,38 kJ / 4,857 "C. Por conhecer o valor de 
Cco1, podemos medir as variações de temperatura produzidas por outras reações, a partir delas podendo calcular o 
calor liberado na reação, q,: 

[5.24) 

COMO FAZER 5 .8 

Metilhidrazina (CH6N2) é comumente utilizado como um combustível líquido de foguete. A combustão da metilhi
drazina com o oxigênio produz N2(g), C02(g) e H20(l): 

2CH6N2(/) + 502(g) 2N2(g) + 2C02(g) + 6H20(/) 

Quando 4,00 g de metilhidraz.ina sofrem combustão em tuna bomba calorimétrica, a temperatura do calorímetro au
menta de 25,00 "C para 39,50 ''C. En1 um experimento separado, a capacidade calorífica do calorimetro é medida, en
contrando-se o valor de 7,794 kJ/"C. Qual é o calor de reação para a combustão de um mol de CH~N2 nesse 
calorímetro? 

Solução 

Análise: temos a variação de temperatura e a capacidade calorífica total do ca1orímetro. Também nos é fornecida a 
quantidade de reagente que sofre combustão. O objetivo é calcular a variação de entalpia por mol para a combustão 
do reagente. 

Planejam e nto: prirneiro calcularem.os o calor liberado pela combustão da amostra de 4,00 g. Depois calcularemos o 
calor Liberado por mol de composto. 

Resolução: para a combustão da amostra de 4,00 g de metilhidrazina, a variação de temperatura do calorímetro é 

8.T = (39,50 ºC - 25,00 uq = 14,50 "C 

Podemos utilizar esse valor e o valor para C...,1 ao calcular o calor de reação (Equação 5.24): 

q, = - c • .,1 x D..T = -(7,794 kJ / ''C)(14,SO ºC) = - 113,o kJ 

Podemos facilmente converter esse valor de calor de reação para um .mo! de Cl-J,,N2: 

( 
- 113,0 kJ ) x(46•1 g de CH6N2)::: -1,30x10) kj / mol de CH

6
N

2 4,00 g de CH6N 2 1 mol de CH6N 2 

Conferência : as unidades se cancelam adequadamente e o sinal da resposta é negativo, como deveria ser para un1a 
reação exotérmica. 

PRATIQUE 

Uma amostra de 0,5865 g de ácido lático (HC3H50 3) é queimada em um calorimetro cuja capacidade calorífica é de 
4,812 kJ/ºC. A ten1peratura aun1enta de 23,10 ºC para 24,95 ºC. Calcule o calor de combustão de (a) ácido láctico por 
gran1a e (b) por mol. 

Respostas: (a) -15,2 kJ /g; (b)-1370 kJ/mol 

Como as reações em u1na bomba caJorimétrica são realizadas sob condições de volume constante, o calor trans
ferido corresponde mais propriamente à variação da energia inte.rna, t:.E, do que à variação de entalpia, AH (Equa
ção 5.14). Para a n1aioria das reações, no entanto, a diferença entre tlE e Mi é mlLito pequena. Para a reação 
constante em "Como fazer 5.8", por exemplo, a diferença entre ôE e t:.H é de aproximadamente apenas 1 kJ / mol -
un1a diferença menor que 0,1 o/o. É possível se corrigir as variações de cal.ar n1edidas para obtenção de valores de 
t:i.H; elas formam a base das tabelas de variação de enta1pia que veremos nas seções seguintes. No entanto, não pre
cisamos nos preocupar con1 a maneira como essas pequenas correções são feitas. 
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A química e a vida Regulagem da temperatura corporal 

Para a maioria de nós, a pergunta "Você está com febre?" 
foi wna das nossas primeiras introduções ao diagnóstico 
médico. De fato, uni desvio na ten1peratura corporal de ape
nas alguns graus indica que algunUl coisa está errada. No la
boratório você já deve ter tentado manter uma solução ou 
banho de água a uma temperatura constante, descobrindo 
quanto pode ser difícil 1nanter a solução em uma faixa de 
temperatura muito estreita. No entanto, nosso organismo 
consegue manter uma temperatura quase constante apesar 
de variações bruscas no tempo, níveis de atividade física e 
períodos de alta atividade metabólica (como após as refei
ções). Como o corpo humano consegue administrar essa ta
refa e como esta se relaciona com alguns dos tópicos que 
abordamos nesse capítulo? 

Manter uma temperatura próxima à constante é uma das 
funções fisiológicas primárias do corpo humano. A teinpera
tura corporal normal geraln1ente varia de 35,8 a 37,2 ºC (96.5 
a 99bF). Essa faixa muito estreita de temperatura é essencial 
para o funcionamento apropriado dos músculos e para o 
controle das velocidades das reações bioquímicas no orga
nismo. Aprenderemos mais sobre os efeitos da temperatura 
nas velOcidades das reações no Capítulo 14. A temperatura é 
regulada por uma parte da base do cérebro humano chama
da de hipotáln1110. O hipotálan10 age como um terniostato da 
temperatura corporal. Quando a temperatura ultrapassa o 
limite superior da faixa normal, o hipotálamo aciona meca
nismos para baixar a temperatura. Analogamente, ele aciona 
mecanismos para aumentar a temperatura se a temperatura 
corporal abaixa muito. 

Para entender quali tativamente coni o os mecanismos de 
aquecimento e resfriamento do corpo fun cionam, podemos 
ver o corpo com.o um sistema tem1odinâmico. O corpo au
n1enta seu conteúdo energético interno pela ingestão de ali
mentos da vizinhança. Os alhnentos, conio a glicose 
(Ci,H120 6), são metabolizados - processo que é basicamente 
~uma oxidação controlada em C02 e H 10: 

Aproximadamente 40°/o da energia produzida é utilizada 
para realizar trabalho na fornia de contrações musculares e 
nervosas. O restante da energia é liberada como calor, parte 
da qual é usada para manter a temperatura corporal. Quan
do o organismo produz muito calor, como durante esforço 
físico pesado, ele dissipa o excesso para a vizinhança. 

O calor é transferido do corpo para a vizinhança prin1ari
amente por radinçiio, convecçtio e ~'Vapornçtio. A radiação é a 
perda direta de calor do corpo para vizinhanças mais frias, 
quase como uma trempe de fogão irradia calor para sua vizi
nhança. A convecção é a perda de calor pelo efeito do aqueci
n1ento do ar que está em contato com o corpo. O ar aquecido 
sobe e é substituído pelo ar mais frio, e o processo continua. 
As roupas mais quentes, que ge.ralmente se compõem de ca
madas isolantes de material coni 'ar morto' entre elas, dimi
nuem a perda de calor por convecção em climas mais frios. O 
resfriamento evaporativo ocorre quando a transpi.ração é ge
rada na superficie da pele pelas glândulas sudoríferas. Oca
lor é removido do corpo à medida que o suor evapora para a 
vizinhança. O suor é predominantemente água, logo o pro-

cesso envolvido é uma conversão endotérmica de água 
líquida em vapor de água: 

H 20(/) -~ ~O(g) Lili= +44,0 kJ 

A velocidade com que o resfriamento evaporativo ocorre 
diminui à medida que a umidade atmosférica aumenta, e 
essa é a razão pela qual as pessoas se sentem mais suadas e 
desconfortáveis em dias quentes e úmidos. 

Quando o hipotálamo percebe que a temperatura corpo
ral aumentou n1uito, ele aumenta a perda de calor pelo cor
po de duas formas principais. Primeiramente, ele eleva o 
fluxo de sangue próximo à superfície da pele, o que permite 
wn resfrian1ento por radiação e convecção. A aparência 'ru
borizada' de um indívíduo é resultado desse aumento do 
fluxo subcutâneo de sangue. Em segundo lugar, o hipotála-
1no estimula a secreção de suor pelas glândulas sudoríferas, 
o que aumenta o resfriamento por evaporação. Durante pe
ríodos de atividade extrema, a quantidade de líquido secre
tado como suor pode ser tão alta quanto 2 a 4Jitros por hora. 
Como resultado, a água deve ser reposta no corpo durante 
esses períodos (Figura 5.20). Se o corpo perde muito fluido 
através da transpiração, ele não será niais capaz de res
friar-se e o volume de sangue diminui, o q ue pode levar a 
exnusfiio por calor ou ao mais sério e potencialmente fatal ntn
q11e cnrdíaco, durante o qual a teniperatura do corpo pode su
bi.r tão al to quanto 41 a 45"C (106 a l 13ºF). 

Quando a temperatura corporal abajxa muito, o hipotála
mo diminui o fluxo sanguíneo na superfície da pele, com 
isso diminuindo a perda de calor. Ele também inicia peque
nas contrações involuntárias dos músculos; as reações bio
químicas que geram a energia para realizar esse trabalho 
também geram mais calor para o corpo. Quando as contra
ções musculares são muito intensas, a pessoa sênte um cnln
frio. Se o corpo é incapaz de manter a temperatura acima de 
35° (95"F), pode ocorrer condição muito gra \rede hipolenuin. 

A capacidade de o corpo humano man ter sua temperatu
ra 'ajustando' a quantidade de calor gerada e transferida 
para sua vizinhança é verdadeiraniente notável. Se você fi
zer cursos de anatomia e psicologia, será possível ver muitas 
outras aplicações de temioquímica e termodinâmica para se 
compreender como o corpo humano funciona. 

Figura 5.20 
O corred or 
d e maratona 
deve re por 
constantemente 
a água do corpo 
perdida através 
d a transpiração. 
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5.6 Lei de Hess 

Muitas entalpias de reação foram medidas e arranjadas em forma de tabela. Nesta seção ena próxima veremos 
que é normalmente possível calcular o AH para urna reação a partir dos valores de llH tabulados para outras rea
ções. Assim, não é necessário fazer medições calorimétricas para todas as reações. 

Em virtude de a entaJpia ser uma função de estado, a variação de entalpia, llH, associada a qualquer processo 
químico depende unicamente da quantidade de substância que sofre variação, da na tu.reza do estado inicial dos rea
gentes e do estado final dos produtos. Isso significa que se uma reação específica pode ser executada em uma etapa 
ou em uma série de etapas, a soma das variações de entalpia associadas às etapas individuais deve ser a mesma da 
variação de entaJpia associada a um processo de etapa única. Como exemplo, a combustão de gás metano, CH4(g), 
para formar C02(g) e água líquida pode ser considerada en1 duas etapas: (1) a combustão de CH4(g), para formar 
C02(g) e água líquida, ~O(g), e (2) a condensação de água gasosa para formar água líquida, :HiO(l). A variação de en
talpia para o processo total é simplesmente a soma das variações de entalpia para essas duas e tapas: 

(Soma) 

A equação simplificada é 

CH4(g) + 202(g)-----+ C02(g) + 2~0(g) 

2H20(g) 2H20(/) 

!ili = -890 KJ 

AH =-802 KJ 

Mi= -88.KJ 

llH =-890 KJ 

Para se obter a equação simplificada, a soma dos reagentes das duas equações é colocada de um lado da seta, e 
a soma dos produtos, do outro. Uma vez que 2H20(g) ocorre em ambos os lados, ele pode ser cancelado como um 
algarismo algébrico que aparece nos dois lados de um sina] de igual. 

A lei de Hess estabelece que se u111n reação for executada e111 u111a série de etapas, 
o 6H para a reação será igual à so111n das u111'inções de entalpia para as etapas indivi
duais. A variação de entalpia total para o processo é independente do número 
de etapas ou da natureza particular da maneira pela qual a reação é executada. 
Podemos, então, calcular o AH para qualquer processo, desde que encor\tre-

FILME 
T ri iodeto de nitrogênio 

mos un1a rota por que ô.H seja conhecido ,para cada etapa. Isso significa que lun nún1ero relativamente pequeno de 
medidas experimentais pode ser usado para calcular o llH para um vasto número de reações diferentes. 

. . 

A lei de Hess fornece um meio úti1 de se calcular as variações de energia que são difíceis de medir diretan1ente. 
Por exemplo, é impossível medir diretan1ente a entalpia de combustão do carbono para formar monóxido de car
bono. A combustão de 1 molde carbono com 0,5 molde 0 2 produz não só CO, mas também C021 deixando algum 
carbono sem reagir. No entanto, tanto o carbono sólido como o monóxido de carbono podem ser completan1ente 
queimados em 0 2 para produzir C02• Podemos utilizar as variações de entalpia dessas reações para calcularmos o 
calor de combustão de C para CO, como mostrado em "Como fazer 5.9". 

COMO FAZER 5 .9 

A entalpié1 de combustão de Cem C02 é-393,5 kJ / molde C, e a entalpia de combustão de CO em C02 é-283,0 kJ / mol 
deCO: 

(1) C(s) + 0 2(g) C02(g) tili = -393,5 kJ 

(2) 

Utilizando-se esses dados, calcule a entalpia de combustão de C para CO: 

(3) C(s) + ! 0 2(g) CO(g) 

Solução 

Análise: duas entalpias de combustão nos são fon1ecidas, e nosso objetivo é combiná- las de modo a obter a enta lpia de 
combustão de um terceiro processo. 
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Planejamento: manipularemos as duas equações fornecidas para que, quando somadas, elas forneçam a reação dese
jada. Ao mesmo tempo, aplicaremos a lei de Hess para observarmos as variações de entalpia para as duas reações. 
Resolução: para utilizarmos as equações (1) e (2), ordenamo-las de tal forma que C(s) fique no lado do reagente e 
CO(g) fique no lado do produto, como a reação-alvo, equação (3). Como a equação (1) tem C(s) como reagente, pode
mos utilizar a equação como ela está. o entanto, precisamos inverter a equação (2) para que CO(g) seja um produto. 
Lembre-se de que quando as reações são invertidas, o sinal de t.H também o é. Ordenamos as duas equações para que 
elas possam ser somadas para fornecer a equação desejada: 

C(s) + 0 2(g) C02(g) t.H = - 393,S kJ 

C02(g) CO(g) + 102(g) t.H = 283,0 kj 

C(s) + ! 0 2(g) CO(g) t.H = -110,5 kJ 

Quando somamos as duas equações, C02(g) aparece em ambos os lados da seta, portanto, sendo cancelado. Da mes
ma forma, ! 0 2(g) é eliminado dos dois lados. 

PRATIQUE 
O carbono ocorre cm duas formas, grafite e diamante. A entalpia de combustão da grafite é - 393,5 kj/mol, a do dia
mante, - 395,4 kj / n1ol: 

C(grafite) + 0 2(g) -~ C02(g) 

C(diamante) + 0 2(g) C01(g) 

Calcule o 6H para a conversão de grafite em diamante: 

t.H = -393,S kJ 

611 = - 395,4 kj 

C(grafite) -~ C(diamante) 
Resposta: + 1,9 kJ 

COMO FAZER 5.10 

Calcule o 6H para a reação: 

dadas as seguintes reações e suas respectivas variações de entalpia: 

CzH2(g) + ~2(g) 2C01(g) + H20(/) 

C(s) + 0 2(g) C02(g} 

Solução 

6H = - 1.299,6 kJ 

óH = - 393,5 kJ 

611 = -285,8 kj 

Análise: para calcular a variação de entalpia para uma reação devemos utilizar os dados fornecidos para três outros 
processos. Usamos esses dados tirando proveito da lei de Hess. 
Planejamento: somaremos as três equações ou seus inversos e multiplicaremos cada uma por um coeficiente apro
priado, para que a equação líquida seja a de nosso interesse. Ao mesmo tempo, observaremos os valores de L\H, inver
tendo seus sinais se as reações forem invertidas e multiplicando-os por qualquer que seja o cO<.'ficiente aplicado na 
equação. 
Resolução: a equação-alvo tem CzH2 como um produto. Por isso, invertemos a primeira equação. O sinal do ll.H é, alte
rado. A equação desejada tem 2C(s) como reagente, portanto, multiplicamos a segunda equação e seu ôH por 2. Em ra
zão de a equação-alvo ter H2 como reagente, mantemos a terceira equação sem alterações. Somamos, então, as três 
equações e suas variações de entalpia de acordo com a lei de Hess: 

2C02(g) + H20(/) CzHz(g) + ~z(g) 

2C(s) + 202(g) 2C02 (g} 

t.H = 1.299,6 kJ 

6H = - 787,0 kJ 

6H = - 285,8 kJ 

t.H = 226,8 kJ 

Quando as equações sAo somadas, existem 2C02, ~ 0 2 e H20 em ambos os lados da seta. Eles sAo cancelados ao escre
vermos a equação simplificada. 
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Conferência : o procedJmento deve estar correto porque obtivemos a equação simplificada correta. Em casos como 
este, você deve voltar às manipulações numéricas dos valores de Mi para certificar-se de que não cometeu, inadverti
damente, aigum erro em relação aos sinais. 

PRATIQUE 

Calcule o t:.H para a reação: 

dadas as seguintes informações: 

NO(g) + 0 3(g) --+ N02(g) + 0 2(g) 

Ü3(g) ~z(g) 

0 2(g) 20(g) 

ô.H = - 198,9 kJ 

t>H = - 142,3 kJ 

Mi = 495,0 kJ 
Resposta: - 304,J kJ 

Em mujtos casos, acontecerá de uma dada reação poder ser alcançada por 
mais de um conjunto gradual de equações. O valor final de tlH para unia rea
ção dependerá da forma em que a decompormos para utilizarmos a lei de 
Hess? H é uma função de estado, portanto se111pre teren1os o 111es1110 valor de tlH 
para u111a reação total, niio i111portando quantas etapas aplica111os para chegar aos pro
dutos finais . Por exemplo, considere a reação de metano (CH4) e oxigêruo (02) 

para formar C02 e H 20 . Podemos visualizar a reação formando C02 direta· 
mente, como fizemos antes, ou com a formação inicial de CO, que sofre com· 
bustão para C02• Essas escolhas são comparadas na Figura 5.21. Por H ser uma 
função de estado, ambos os caminhos produzem o mesmo valor de Af-1. No 
diagrama de entaJpia, isso significa tlH1 = tlH2 + tlH3• 

5.7 Entalpias de formação 

l A..H2 = -607 kj 

AH1= 1 ·5_ -890 kj CO(g) t 2H20(/) + 2 Oz(g) 

.e 
Ji 

Figura 5.21 A quantidade de 
calor gerada pela combustão de 
1 mol de CH~ independe se a 
reação ocorre em uma ou mais 

Utilizando os métodos gue acabamos de ver, podemos calcular as variações etapas: t.H
1 

= t.H
2 

+ t.H
3

• 

de entalpia para um grande nún1ero de reações a partir de valores de t:.H en-
contrados em tabelas. Muitos dados experimentais são relacionados e111 tabelas de acordo com o tipo de processo. 
Por exemplo, existem extensas tabelas de entnlpias de vaporização (tlH para conversão de líquidos enl. gases), entalpias 
de fusão (tlH para fusão de sólidos), entnlpias de con1b11stiio (llH para a combustão de uma substância em oxigênio), e 
assim por diante. Um processo particularmente importante utilizado para arranjar dados termoguúnicos em tabe
la é a formação de um con1posto a partir de seus elementos constituintes. A variação de entalpia associada a esse 
processo é chamada entaJpia de formação (ou calor de fonnnçiio) e é indicada por llHp onde o subscrito /indica que a 
substância foi forntadn a partir de seus elementos. 

A. ordem de grandeza de qualquer variação de entalpia depende das condições de temperatura, pressão e esta
do (gás, liquido ou sólido, forma cristalina) dos reagentes e produtos. Para se comparar as ei1taJpias de dilerentes 
reações, te:mos de definir um conjunto de condi.ções, chamado estado padrão, no qual a maioria das ental.pias são ta· 
bela das. 

TABELA 5.3 Entalpias padrão de formação, nH1°, a 298 K 

Substância Fórmuia t>H º Substância Fónnuia t>H º 
f I 

(kj/mol) (kJ/mol) 

Acetileno Czttz(g) 226,7 Etano CiH6(g) -84,68 

Água H 20(/) -285,8 Etanol C2H 50H(/) -277,7 

Amônia NHJ(g) -46,19 Etileno C2H~(g) 52,30 

Benzeno C6Hi/) 49,0 Fluoreto de hidrogênio HFt\') -268,6 

Bicarbonato de sódio NaHC03(s) -947,7 Glicose C6H120 6(s) -1.273 
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TABELA 5.3 Entalpias padrão de formação, 1\H1°, a 298 K (continuação) 

Substân cia Fórmula 6Hf Substân cia Fórmula t:.H o 
/ 

(k J/mol) (kj /m ol) 

Brometo de hidrogênio i-lBr(g) - 36,23 iodeto de hidrogênio .l'.'fl(g) 25,9 

Carbonato de cálcio CaC03{s) -1.207,1 Metano CH~(g) -74,8 

Carbonato de sódio Na2C03(s) -1.130,9 Metanol CH30H(/) -238,6 
Cloreto de hidrogênio HCl(g) -92,30 Monóxido de carbono CO(g) -110,5 
Cloreto de prata AgCl(s) - 127,0 Óxido de cálcio CaO(s) -635,5 
Cloreto de sódio NaCHs) -410,9 Propano C:iHa(g) - 103,85 
Diamante C(s) 1,88 Sacarose C12H220 11(S) -2.221 
Dióxido de carbono C02(g) - 393,5 Vapor de ágt.1a ~O(g) - 241,8 

O estado padrão de uma sitbstância é sua forma pura à pressão atmosférica (1 atm; CX1D Seção 10.2) e à tempera
tura de interesse, a qual normalmente escolhemos ser 298 K (25 ºC). A entalpia padrão de uma reação é definida 
como a variação de entaJpia quando todos os reagentes e produtos estão em seus estados padrão. Indicamos uma 
entalpia padrão como õHº , onde o índice superior'º' indica condições de estado padrão. 

A entalpia padrão de formação de um composto, õH/ é a variação da entalpia para a reação que forma 1 mol 
do composto a partir de seus elementos, com todas as substâncias em seus estados padrão. Normalmente informa
mos valores de D.li/ a 298 K. Se lLm elemento existir em mais de uma forma sob condições padrão, a forma mais está
vel do elemento é utilizada para a reação de formação. Por exemplo, a entalpia padrão de formação para o etanol, 
C2H50H, é a variação de entalpia para a seguinte reação: 

2C(grafite) + 3H2(g) + !02{g) ---+ ~fisOH(l) m; = -277,7 kJ [5.25) 

A fonte elementar de oxigênio é 0 21 e não O ou 0 31 porque 0 2 é a forma estável do oxigênio a 298 K e à pressão 
atmosférica padrão. Similarmente, a fonte elementar de carbono é grafite e não diamante, porque a grafite é mais 
estável (energia mais baixa) a 298 K e à pressão atmosférica padrão (veja o quadro "Pratique 5.9"). Da mesma ma
neira, a forma mais estável do hidrogênio sob condições padrão é 8i(g); portanto, ela é utilizada como a fonte do 
hidrogênio na Equação 5.25. 

A esteqtúometria de reações de formação sempre indica que 1 molda substância desejada é produzid o, como 
na Equação 5.25. Como res ultado, as entalpias de formação são informadas em. kJ / mo1 da substância. Várias ental
pias padrão de formação são relacionadas na Tabela 5.3. Uma tabela mais completa é fornecida no Apêndice C. Por 
defuúção,a entnlpia padrão defonnação dnfonua 1nais estável de qualquer ele111entoézero porque não existe reação defor

FILME 
Formação do brometo de 
alumínio 

COMO FAZER 5.11 

mação apropriada quando o elemento já está em seu estado padrão. Assim, os 
valores de t:.Hj para C (grafite), H 2(g), 0 2(g) e os estados padrão de outros ele
mentos são zero por definição. 

Para qual das seguintes reações a 25 "C a variação de entalpia representaria uma entalpia padrão de formação? Para as 
que não representam a entalpia padrão de formação, quais alterações nas condições das reações teriam de ser fe itas? 
(a) 2Na(s) + !02{g) NalO{s) 
(b) 2K{f) + Cl2(g) 2.KCL{s) 
(c) C6H 120 6(s) 6C (cliamante) + 6H2(g) + 302(g) 

Solução 
Análise: a entalpia padrão de formação é representada por uma reação na qual cada reagente é um elemento em seu 
estado padrão. 
Planejamento: par.a resolver esses p.roblemas, precisamos examinar cada equação para determinar, em primeiro lu
gar, qual é a reação na qual uma substância é formada a partir dos elementos. Er11 segundo lugar, precisamos determi
nar se os elementos reagentes na reação estão em seus estados padrão a 25 "C. 
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Resolução: no item (a,) Na20 é formado a partir dos elementos sódio e oxigênio em seus estados apropriados, um sóli
do e um gás, respectivamente. Portanto, a variação de entalpia para a reação (a) corresponde à entalpia padrão de for
mação. 

No iten1 (b) o potássio é dado co1110 um líquido. Ele tem de ser alterado para a forma sólida, seu estado padrão à tem
peratura ambiente. Além disso, 2 mols de produto são formados, de forn1a que a variação de entalpia para a reação na 
forma escrita é duas vezes a entalpia padrão de formação de KCl(s). 

A reação (c)não forma uma substância a partir de seus elementos. Em vez disso, uma substância se decompõe em seus 
elementos. Essa reação, portanto, deve ser invertida. Em segundo lugar, o elemento carbono é dado como diamante, 
ao passo que grafite é a forma sólida de mais baixa energia do carbono à temperatura ambiente e a certa pressão at
mosférica. A equação que representa corretamente a entalpia de formação da glicose a partir de seus elementos é: 

6C (grafite) + 61-Ii(g) + 302(g) C6H 120 6(s) 

PRATIQUE 
Escreva a reação que corresponde à entalpia padrão de formação do tetracloreto de carbono líquido (CCI~). 

Resposta: C(s) + 2Cl2(g) CC14(/) 

Utilização de entalpias de formação para o cálculo de entalpias de reação 

Os ó.H/ tabulados, como os da Tabela 5.3 e do Apêndice C, têm muitas utilizações importantes. Como vere
mos nesta seção, podemos usar a lei de Hess para calcular a variação de entalpia padrão para qualquer reação da 
qual conhecemos os valores de 6.H/ para todos os reagentes e produtos. Por exemplo, consideremos a combustão do 
gás propano, C38s(g), com oxigênio para formar C02(g) e H 20(/) sob condições padrão: 

Podemos escrever essa equação como a soma de três reações: 

C;iH8(g) 3C(s) + 4H2(g) 6H1 =-6H/ (C3H6(g)) [5.26] 

3C(s) + 30 2(g) 3C02(g) ó..H2 = 36.H f (C02(g)) [5.27] 

4H2(g) + 202(g) 4H20(/) 6.H3 = 4Ml f (fiiO(/) [5.28] 

C3f-l8(g) + 502(g) 3C02(g) + 4H20{l) ó..H~ = ó.H1 + 6H2 + ó.H3 [5.29) 

Pela lei de Hess, podemos escrever a variação de entalpia padrão para a reação total, Equação 5.29, como a 
soma das variações de entalpia para os processos nas equações 5.26 a 5.28. Podemos, portanto, utilizar os valores 

da Tabela 5.3 para calcular um valor numérico para 61-I~ : 

ó.H~ = 6H1 + tiliz + tili.3 

=-LiH/ (C3H8(g)) + 3ó.H/ (C02(g)) + 4L\H/ (H20{I)) 

= -(-103,85 kJ) + 3(- 393,5 kJ) + 4(-285,8 kJ) = -2.220 kJ [5.30] 

Vários aspectos desses cálculos dependem das diretrizes que abordamos na Seção 5.4. 
1. A Equação 5.26 é o inverso da reação de formação para C;iH8(g), portanto a variação de entalpia para essa rea

ção é- 6H/ (C3H8(g)). 
2. A Equação 5.27 é a reação de forn1ação para 3 mols de C02(g). Como a entalpia é uma propriedade extensi

va, a variação de entalpia para essa etapa é 3ó.H/ (C02(g)). Analogamente, a variação de entalpia para a 
Equação 5.28 é 46.H;_(~O(/)). A reação especifica que foi produzido ~O(/); dessa forma, seja cuidadoso ao 
utilizar o valor de !ili/ para H20(l), e não ~O(g). 

3. Consideremos que os coeficientes estequiométricos na equação bala11ceada representam quantidade de 
matéria. Portanto, para a Equação 5.29 o valor de ó.li.~= - 2.220 kJ representa a variação de entalpia para a 
reação de 1 mols de C3H8 e 5 mols de 0 2 para formar 3 mols de C02 e 4 mols de ~O. O produto da quanti
dade de matéria pela variação de entalpia em kJ/ mol tem as unidades kJ (quantidade de matéria) x (ó..H/ 
em kJ/mol) = kJ. uúormaren1os, portanto, ó.H~ em kJ. 

A Figura 5.22 apresenta um diagrama de entalpia para a Equação 5.29, mostrando como ela pode ser quebrada 
em etapas envolvendo reações de formação. 
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3C (grafite) + 4H1(g) + S02(g) Figura 5.22 O diagrama de entalpia 
para a combustão de 1 mol de gás 
propano, C3H8(g). A reação total é 
C3H8(g) + 502(g) 3C02(g) + 
4H20(/). Podemos imaginar que essa 
reação ocorra em três etapas. 

.. 
1 
1 

Elementos i 

ÃH1 = : CD Decomposição @Formação de 3C02 
+103,85 kJ 1 

1 
: C3Hs(g) + S02(g) 

AH2 = - 1.181 kJ Em primeiro lugar, o C3H8(g) 
decompõe-se em seus elementos; 
logo, f!.H, = -ílH1°(C3H8(g)). 

AH · = r 

-2.220 k] 

Reagentes 

t 3C02Jg) + 4H2(g) + 202(g) 
r 
1 
1 
: @Formação de 4Hz0 
1 

: AH3 = -1.143 kJ 
1 

3COz(g) + 4H10(/) t 
Produtos 

Em segundo, formam-se 3 mols 
de C02(g); em seguida, 
f!.H2 = 3f!.H; (C02(g)). Finalmente, 
formam-se 4 mols de H20(/), logo 
f!.H3 = 4f!.H; (H20(/)). A lei de Hess 
nos diz que f!.H~ = f!.H1 + f!.H2 + f!.H3• 

Esse mesmo resultado é obtido 
pela Equação 5.30 porque 
ílH: (02(g)) = O. 

Podemos reescrever qualquer reação na forma de várias reações de formação, como fizemos aqui. Podemos fa
zer isso, pois o calor padrão da reação é a soma dos calores padrão de formação dos produtos menos os calores pa
drão de formação dos reagentes: 

[5.31] 

O símbolo L (sign1a) s ignifica 'a soma de', e n e 111 são os coeficientes estequiométricos da equação química. 
O primeiro termo na Equação 5.31 representa as reações de formação dos produtos, que são escritos no sentido 
para a direita, isto é, os elementos reagindo para formar produtos. Esse termo é idêntico aos das equações 5.27 e 
5.28 do exemplo anterior. O segundo termo representa o inverso das reações de fo1mação dos reagentes, como na 
Equação 5.26, razão pela qual os valores de w ; têm sinal de menos na frente. 

COMO FAZER 5.12 

(a) Calcule a variação de entalpia padrão para a combustão de 1 molde benzeno, C6~(f), em C02(g) e H 20(f). {b) Com
pare a quantidade de calor produzido pela combustão de 1,00 g de propano com a produzida por 1,00 g de benzeno. 

Solução (a) Sabemos que uma reação de combustão envolve 0 ,(g) como reagente. O primeiro passo é escrever uma 
equação balanceada para a reação de combustão de 1 m.o.1 de C.H~(f) : 

C~6(f) + ~ 0 2(g) 6C02(g) + 3H20(f) 

Podemos calcular AH~ para a reação utilizando a Equação 5.31 e os dados na Tabela 5.3. Lembre-se de n1ultiplicar o 
valor de ti..H / para cada substância na reação por seu coeficiente estequion1étrico. Lembre-se, também, de que Afi f =O 
para qualquer elemento em sua forma mais estável sob condições pad.rão, portanto ílH/ (02(g)) =O: 

Afi~ = [6ílH/ (C02) + 3Afi/ (H20)] - [Afi/ (C6H6) + Jfô.H/ (O;J] 
= [6(- 393,5 kj) + 3(- 285,8 kJ)] - (49,0 kj) + !j (O kJ) 

= (-2.361 - 857,4 - 49,0) kJ 

= 3.267 kJ 

(b) A partir do exemplo trabalhado no texto, f!.H~ = -2.220 kJ para a combustão de 1 molde propano. No item (a) des
se exerciáo determinamos que tlH ~ = -3.267 kj para a combustão de 1 molde benzeno. Para determinar o calor de com
bustão por grama de cada subst:1.ncia, utilizamos as massas molares para converter quantidade de matéria em gramas: 

C3H8(g): (-2.220 kJ/mol)(l mol/44,1 g) = -50,3 kJ / g 

C6H6(f): (-3.267 kJ/mol)(l mol/78,1 g) = -41,8 kJ / g 

Tanto o propano quanto o benzeno são hidrocarbonetos. Em geral, a energia obtida a partir da combustão de um gra
ma de hidrocarboneto está entre 40 e 50 kj. 



Capítulo 5 Termoquímica 165 

PRATIQUE 

Utilizando as entalpias padrão de fom1ação relacionadas na Tabela 5.3, calcule a variação de entalpia para a con1bus
tão de 1 mol de etanol: 

Resposta: - 1.367 kJ 

COMO FAZER 5.13 

A variação padrão de entalpia para a reação: 

CaC03(s) -~ CaO(s) + C02(g) 
é 178,l k). A partir dos valores para as entalpias padrão de formação de CaO(s) e C02(g) dados na Tabela 5.3, calcule a 
entalpia padrão de formação de CaC03(s). 

Solução 

Análise: precisamos obter o t.H/ (CaC03). 

Planejame nto: con1eçamos escrevendo a expressão para a variação padrão de entalpia para a reação precedente: 

Afi~= [Afl f(CaO) + lllif (C02)] - lilij (CaC03) 

Resolução: substituindo por valores conhecidos, temos: 

178,1 kJ = - 635,5 kJ - 393,5 kJ - ó.H / (CaC03) 

Resolvendo o Af1 f (CaC03), temos: 

Ml/ (CaC03) = -1.207,1 kJ / mol 

Conferência: espera-se que a entalpia de formação de um sólido estável como o carbonato de cálcio seja negativa, 
como o obtido. 

PRATIQUE 

Dada a seguinte entalpia padrão de reação, utilize as entaJpias padrão de fom1ação da Tabela 5.3 para calculara ental
pia padrão de formação de CuO(s): 

CuO(s) + H2(g) Cu(s) + HiO(/) iiliº = -129,7 kJ 

Resposta: - 156,1 kJ / mol 

5.8 Alimentos e combustíveis 

A maioria das reações quimicas utilizadas para a produção de calor são de combustão. A energia Liberada 
quando 1 g de unia substância sofre con1bustão é normaln1ente chamada de calor específico de combustão. Como 
o calor específico de combustão representa o calor liberado em uma combustão, ele é u.m número positivo. O calor 
especifico de co1nbustão de qualquer alimento ou combustível pode ser medido pela cal.orimetria. 

Alimentos 

A maior parte da energia de que nosso corpo necessita vem de carboidratos e gorduras. As fonnas de carboi
drato conhecidas como amido são decompostas no intestino em glicose, C6H120 6• A glicose é solúvel no sangue, e 
no corpo humano é conhecida por açúcar do sangt1e. Ela é transportada peJo sangue para as céluJas, onde reage 
com o 0 2 em uma série de etapas, produzindo C02(g), H20(/) e energia: 

61-Iº = -2.803 kJ 



166 Química: a ciência cen tral 

A decomposição dos carboidratos é rápida, portanto sua energia é fornecida rapidamente ao corpo. No entan
to, o corpo armazena apenas uma quantidade muito pequena de carboidratos. O valor específico de combustão 
médio dos carboidratos é 17 kJ/g (4 kcal/g). 

Como os carboidratos, as gorduras produzem C02 e H20 quando metabolizadas e ao serem submetidas a com
bustão em tuna bomba calorimétrica. A reação de triesteari.na, C57H 11 00 6, uma gordura típica, é como segue: 

, .... ··~ 1.5Q ~:. 
L ........ >!'_!!I -

ciilli9'iiont 10trl 

, .. ,.. • ·•OJ!n9 .!"::. 
TtUJ Cíl ........ ,...• 2'1p n. 
o~ 1ar1 Fi!W r 1 .,,. 

~""'9 _ ,. 

Figu ra 5 .23 Os rótulos de 
alimentos processados têm 
informações sobre as quantidades 
de diferentes nutrientes em uma 
porção média. 

llHº = -75,520 kJ 

O corpo utiliza a energia química dos alimentos para manter a temperatu
ra corporal (veja o quadro" A química e a vida", na Seção 5.5), para contrair os 
mlisculos e para construir e reparar tecidos. Qualquer excesso de energia é ar
mazenado na forma de gorduras. As gorduras são bem apropriadas para ser
virem como reserva de energia do corpo por, no 1nínimo, duas razões: (1) são in
solúveis em água, o que facilita o armazenamento no corpo, e (2) produzem 
mais energia por grama do que proteú1as ou carboidratos, o que as toma fontes 
de energia eficientes em termos de massa. O calor específico de combustão mé
dio das gorduras é de 38 kJ/g (9 kcal/g). 

O metabolismo de proteínas no corpo produz menos energia que a com
bustão en~ um calorímetro porque os produtos são diferentes. Proteínas con
têm nitrogênio, o qual é liberado na bomba calorimétrica como N 2• No corpo, 
esse nitrogênio vira principalmente uréia, (NH2) 2CO. As proteínas são utiliza
das pelo corpo principalmente como materiais para a produção de tecidos de 
órgãos, pele, cabelo, músculo, e assim por diante. Em média, o metabolismo 
das proteínas produz 17 kJ/g (4 kcal/g), o mesmo que para carboidratos. 

Os calores específicos de combustão para uma variedade de alimentos co
muns são mostrados na Tabela 5.4. Os rótulos en1 alimentos industrializados 
mostram as quantidades de carboidrato, gordura e proteína contidos en1 uma 
porção média (Figura 5.23). A quantidade de energia de que o corpo necessita 

varia consideravelmente dependendo de fatores como peso, idade e atividade muscular. Cerca de 100 kJ por quilo
grama de peso corporal por dia são necessários para manter o corpo funcionando em nível mínimo. Uma pessoa de 
porte m.édio de 70 kg (154 lb) gasta cerca de 800 kJ /h ao executar trabalhos leves, como caminhar lentamente ou reali
zar tarefas simples de jardinagem. Atividade extenuante, como correr, normalmente requer 2.000 kJ/h ou mais. 
Quando o conteúdo de energia da alimentaçã.o excede a energia que gastamos, o corpo armazena o excedente na 
forma de gordura. 

TABELA 5.4 Composições e valores de combustível de alguns alimentos comuns 

Compos ição aproximada (ºlo em massa) Calor es pecífico de combustão 

Carboidrato G ordura Prote ina kJ/g kcal/g (cal/g) 

Carboidrato 100 17 4 
Gordura 100 38 9 
Proteína 100 17 4 
Maçãs 13 0,5 0,4 2,5 0,59 
Cervejaª 1,2 0,3 1,8 0,42 
Pão 52 3 9 12 2,8 
Queijo 4 37 28 20 4,7 
Ovos 0,7 10 13 6,0 1,4 
Doce de leite 81 11 2 18 4,4 
Ervilha 7,0 1,9 1,5 0,38 
Ha1nbúrg uer 30 22 15 3,6 
Leite (integral) 5,0 4,0 3,3 3,0 0,74 
An1endoim 22 39 26 23 5,5 

•As cervejas norn1almentc contêm 3,5'% de etanol, que tem valor con1bustfvel. 
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COMO FAZER 5.14 

Uma planta como o aipo contén1 carboidratos na forma de amido e celulose. Esses dois tipos de carboidratos têm es
sencialmente os mesmos calores específicos de combustão ao sofrer combustão em uma bomba calorimétrica. Quan
do consumimos aipo, entretanto, nosso corpo recebe o calor específico de combustão apenas do amido. O que 
podemos concluir sobre a diferença entre o amido e a celulose como alimentos? 

Solução Se a celulose não fornece calor específico de combustão, deveLnos concluir que ela não é convertida en1 C02 e 
~O no corpo, como o amido. Uma diferença pequena, mas crucial, nas estruturas do amido e da celulose explica a 
razão pela qual apenas o amido é decomposto em glicose no organismo. A celulose não sofre mudança quín1ica 
significativa no processo. Ela serve como alimento rico em substâncias indigeríveis na dieta, mas não proporciona 
nenhum valor calórico. 

PRATIQUE 

O rótulo nutricional em uma garrafa de óleo de canola indica que 10 g do óleo têm calor especifico de combustão de 86 
kcal. Um rótulo similar em um frasco de molho para panqueca indica que60 mL (aproximadamente 60 g) têm calores
pecífico de combustão de 200 kcal. Explique a diferença. 

Resposta: o óleo tem calor específico de combustão de 8,6 kcal/ g, enquanto o molho tem calor específico de combus
tão de aproximadamente 3,3 kcal/ g. O calor específico de combustão mais alto do óleo de cano la deve-se ao fato de o 
óleo ser esse.ncialn1ente gordura pura, ao passo que a cal.da é uma solução de açúcares (carboidratos) cn1 água. O óleo 
tem calor especifico de combustão mais alto por grama; além disso, o molho é diJtúdo em água. 

COMO FAZER 5.15 

(a) Uma porção de 28 g (J oz.) de um cereal popular servido com 120 mL de leite desnatado fornece 8 g de proteína, 
26 g de carboidratos e 2 g de gordura. Util izando os calores específicos de combustão médios desses tipos de substân
cias, calcule a quantidade de energia alin1.entar nesta porção. (b) Uma pessoa de peso médio utiliza cerca de 100 Cal / mi 
ao correr ou andar. Quantas porções desse cereal fornecem o calor especifico de combustão necessário para correr 3 mi? 

Solução (a) Análise: o valor alimentar total da porção será a soma dos valores alimentares da proteína, dos 
carboidratos e da gordura. 

Planejamento: as massas da proteína, dos ca.rboidratos e da gordura na porção de cereal são fornecidas. Podemos uti
lizar os dados da Tabela 5.4 para converter essas massas em seus calores específicos de con1bustão, os quais podemos 
somar para obterni.os a energia alimei1tar total. 

Resolução: 

(8 g de proteínas)( 
17 

kj • ) + (26 g de carboidrato)( 
17 

kJ. ) + 
1 g de protema 1 g de carboidrato 

(2 g de gordura)( 
38 

kJ ) = 650 kJ (para dois algarismos significativos) 
1 g de gordura 

Isso corresponde a l 60 kcal: 

(650 kJ)( 
1 

kcal ) = 160 kcal 
4,18 kJ 

Lembre-se de que a caloria de nutrição é equivalente a 1 kcal. Assim, uma porção fornece 160 kcal. 

(b ) Análise: aqui nos defrontamos com o problen1a oposto, ao calcularmos a quantidade de alimento que fornece 
quantidade específica de valor calórico alimentar. 

Planejamento: o enunciado do problema fornece um fator de conversão entre calorias e n1ilhas. A resposta do iten1 
(a) nos fornece um fator de conversão entre porções e calorias. 

Resolução: poden1os utilizar esses fatores em uma análise din1ensionaJ direta para determinar o número de porções 
necessârias, arredondado para o número inteiro mais próximo: 

p _ (3 .) ( 100 Cal) (1 porção) 2 _ orçoes = mi 
1 

mi 
160 

Cal = porçoes 

PRATIQUE 

(a) O feijão carioca contém 62o/o de carboidratos, 22% de proteína e l ,5% de gordura. Calcule o calor especifico de com
bustão desse feijão. (b) Atividades bem leves con10 ler ou assistir à televisão utilizam cerca de 7 kJ / ntln. Quantos mi
nutos de tais atividades podem ser sustentados pela energia fornecida por uma porção de sopa de macarrão de 
galinha contendo 13 g de proteína, 15 g de carboidratos e 5 g de gordura? 

Respostas: (a) 15 kJ/g; (b) 95 min. 
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Combustíveis 
As composições elementares e os calores específicos de combustão de vários combustíveis comu115 são compa

rados na Tabela 5.5. Durante a combustão completa de iun combustível, o carbono é convertido e1n C02 e o hidro
gênio, em H 20, tendo ambos grandes entalpias de formação negativas. Conseqüentemente, quanto maior a 
porcentagem de carbono e hidrogênio em um combustível, mais alto é seu calor específico de combustão. Compa
re, por exe1nplo, as composições e valores espeáficos de combustão de carvão betuminoso e madeira. O carvão 
tem maior calor específico de combustão por causa de seu maior conteúdo de carbono. 

TABELA 5.5 Calores específicos de combustão e composições de alguns combustíveis comuns 

Madeira (pinheiro) 

Carvão antraàto (Pensilvânia) 

Carvão betwninoso (Pensilvânia) 

Carvão vegetal 

Petróleo não-refinado (Texas) 

Gasolina 

Gás natural 

Hidrogênio 

Nuclear 
(8,2°/o) 

Carvão 
(22,5°/o) 

Renovável 
(6,3o/o) 

Petróleo 
(40,Qo/.,) r---:1 

Gás natural (23,0o/o) 

Figura 5.24 Fontes de energias 
consumidas nos Estados Unidos. 
Em 2000 os Estados Unidos 
consumiram um total de 
1,0 x 1017 k) de energia. 

Com posição elem entar 
aproximada (massa o/o) 

c H o Calor específico de combustão (kJ/g) 

50 6 44 18 
82 1 2 31 
77 5 7 32 

100 o o 34 
85 12 o 45 
85 15 o 48 
70 23 o 49 
o 100 o 142 

No ano 2000 os Estados Unidos consumiram 1,03 x 1017 kJ de energia. Esse 
valor corresponde a um consumo ruário médio por pessoa de 1,0 x 106 kJ, 
aproximadamente cem vezes maior do que a necessidade per capitn de energia 
alimentar. (Os Estados Unidos são uma sociedade altamente energética!) Ape
sar de a população norte-americana ser apenas cerca d.e 4,5o/o da poptdação 
mundial, os Estados Unidos respondem por quase um quarto do consumo de 
energia total mundiaJ. A Figura 5.24 ilustra as fontes dessa energia. 

O carvão, o petróleo e o gás natural, principais fontes de energia, são co
nhecidos como combustíveis fósseis. Todos se formaram d urante milhões de 
anos a partir da decomposição de plantas e animais e são exauridos muito 
mais rapidamente do que são formados. O gás natural consiste de hidrocarbo
netos gasosos, compostos de hidrogênio e carbono. Ele contém p1incipalmente 
metano (CH4), com pequenas quantidades de etano (~6}, propano (C38g) e 
butano (C4H10). Determit1amos o calor específico de combustão do propano em 
"Como fazer 5.12". O petróleo é um líquido composto de milhares de compos
tos. A maior parte deles são hidrocarbonetos, e o restante são principalmente 
compostos o rgânicos contendo enxofre, nitrogênio ou oxigênio. O carvão, que 
é sólido, contén1 hidrocarbonetos de alto peso molecular, ben1 como compos
tos contendo enxofre, oxigênio ou njtrogênio. O carvão é o combustível fóssi l 

mais ablmdru1te; ele co1npreende 80o/o das reservas de combustíveis fósseis dos Estados Unidos e 90°/o das reservas 
mundiais. Entretanto, o uso de carvão apresenta a lguns problemas. O canrão é uma mistura complexa de substân
cias e contém componentes que causam poluição. Quando o carvão sofre combustão, o eJtxofre i1ele contido é con
vertido principalmente em dióxido de enxofre, 501, um poluente mttito problemático. Como o carvão é um sólido, 
a extração de seus depósitos no subsolo é cara e normalmente perigosa. Além disso, os depósitos de carvão nem 
sen1pre são próximos das áreas de grande demanda energética, por isso, geralmente, os custos com transporte são 
substanciais. 

Uma 1naneira promissora de se utilizar reservas de carvão é usá-las para produzir uma mistura de hidrocarbo
netos gasosos chamados syngas (do inglês, 'gás de síntese'). Nesse processo, chamado gaseificação do cnruão, o carvão 
normaln1ente é pulverizado e tratado con1 vapor superaquecido. Compostos contendo enxofre, água e dióxido de 
carbono podem ser removidos dos produtos, produzindo uma mistura gasosa de CH,, H 2 e CO, todos com altos ca
lores específicos de co1nbustão: 
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Carvão + vapor > mistura complexa eurificosiio > mistura de CH
4
, H

2 
e CO (syngas) 

Por ser gasoso, o syngas pode ser facilmente transportado em oleodutos. Além disso, uma vez que grande par
te do enxofre no carvão é removida durante o processo de gaseificação, a combustão do syngas causa menos poluição 
atmosférica do que a queima do carvão. Por essas razões, a conversão econômica de carvão e petróleo em combustí
veis' mais limpos' como o sy11gas e o ludrogênio é uma área muito produtiva de pesquisa em voga na química e na 
engenharia. 

Outras fontes de energia 
Energia nuclear é a liberada na divisão ou fissão do núcleo de átomos. A energia nuclear é atualmente utilizada 

para produzir cerca de 22°/o da energia elétrica dos Estados Unidos e compreende aproximadamente 8o/o da produ
ção de energia total desse país (Figura 5.24). A energia nuclear é, em princípio, isenta das emissões poluentes, que são 
o principal problema na geração de energia a partir de combustíveis fósseis. No entanto, usinas nucleares produ
zem resíduos radioativos, tendo sua utilização causado, por essa razão, .muitas polêmicas. Abordaremos assuntos 
relacionados à produção de energia nuclear no Capítulo 21. 

O combustível fóssil e a energia nuclear são fontes de energia não-renováveis; os combustíveis usados são recur
sos limitados que temos consumido em proporção muito maior que a de sua regeneração. Mais cedo ou mais tarde 
esses combustíveis serão gastos, apesar de estimativas variarem muito sobre quando isso ocorrerá. Como as fontes 
de energia não-renováveis serão um dia exauridas, há um grande número de pesquisas sobre fontes de energia re
novável, fontes de energia essencialmente inexauríveis. Fontes de energia renovável incluem energia solar; energia 
eólica, aproveitada por meio de moinhos de vento; energia geotér11zica, a partir do calor armazenado na n1assa da Ter
ra; energia hidroelétrica, das correntes dos rios; e energia de bio111assa, de colheitas, como árvores e milho, e de n1atéria 
biológica residual. Atualmente, fontes renováveis fornecem cerca de 6,3°/o do consumo anual de energia nos Esta
dos Unidos, cujas maiores contribtúções são as fontes Judroelétricas (3,7°/o) e bion1assa (2,9°/o). 

O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento da 
tecnologia para aproveitar a e11ergia solar com maior eficiência. A energia solar é a .n1aior fonte de energia mundial. 
Num dia limpo aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfíci.e terrestre a cada 
segundo. A energia solar que recai sobre 0,1 o/o da área superficial dos Estados Unidos é equivalente a toda energia 
que esse país u.sa atualmente. O aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída (distribuída por uma 
área muito extensa) e oscila com o horário e as condições clin1áticas. O uso efetivo da energia solar depei1derá do 
desenvolvimento de algumas maneiras de estocar a energia coletada para uso posterior. Qualquer meio prático de 
fazer isso certamente envolverá a utilização de processos químicos endotérmicos que podem ser n1ais tarde rever
tidos para liberar calor. Uma reação desse tipo é a seguinte: 

Essa reação prossegue no sentido direto a altas temperaturas, que podem ser obtidas em um forno solar. CO e 
H 2 formados na reação poderiam ser estocados e deixados reagir posteriormente, com o calor llberado sendo atre
lado a trabalho útil. 

Uma pesquisa feita há aproximadamente vü1te anos no Epcot Center da Walt Disney revelou que aproximada
mente 30o/o dos visitantes esperavam que a energia solar fosse a principal fonte de energia nos Estados Unidos no 
ano 2000. O futtu·o da energia solar tem provado ser 1nui.to parecido com o próprio Sol: grande e brilhante, mas 
mais distante do que parece. Todavia, progressos importantes têm sido feitos nos últimos anos. Talvez a rnaI\eira 
mais direta de fazer uso da energia do Sol seja convertê-la diretamente em eletricidade pelo uso de dispositivos fo
tovoltaicos, algumas vezes chamados de cé/11/ns solares. A eficiência da conversão da energia solar por tais disposi
tivos tem aun1entado dramaticamente durante os últimos anos como resultado de esforços de pesquisa intensos. 
As células fotovoltaicas são vitais para a geração de energia para a estação espacial. Mais importante para nossas 
preocupações terrestres, o custo unitário dos painéis solares tem diminuído constantemente, mesmo com a melho
ria dramática de suas eficiências. Como um resultado, as células fotovoltaicas tornaram-se praticáveis para a gera
ção em larga escala de energia útil na superfície da Terra. Na Califórnia, casas e empresas que adicionam painéis 
solares em seus telhados podem receber créditos para eletricidade adicionados diretamente em suas placas acu.
muladoras de energia. Agora que o ano 2000 chegou e se foi, quando você acha que a energia solar se tornará a fon
te principal de energia no mundo? 
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A química no trabalho O carro híbrido 

Os carros luôridos que atualmente entram no mercado 
automobilí.-ilico ilustram bem a convertibilidade da energia 
de uma forma para outra. Esses carros são carros capazes de 
rodar com gasolina ou eletricidade. Os então chamados 
'completan1ente luôridos' são carros capazes de rodar ape
nas com energia de bateria a velocidades mais baixas. O 
Honda lnsight (Figura 5.25) é um carro completamente luôri
do que atinge 61 milhas por galão na cidade. Em carros com
pletamente hiôridos, um motor elétrico é capaz de impelir o 
carro a velocidades mais baixas. Os carros 'moderadamente 
ruôridos' são mais bem definidos como motores a gasolina 
eletricamente auxi liados. Tanto a General Motors como a 
Ford tên1 anunciado planos de oferecer motores eletricamen
te auxiliados para a maioria dos modelos. 

Os carros totalmente híbridos são mais eficientes do que os 
projetos dos moderadamente híbridos, mas seu custo de 
produção é mais elevado e necessitam de mais avanços tecno
lógicos do que as versões moderadamente híbridas. Os mode
radamente tuôridos são mais prováveis de ser produzidos em 
larga escala e vendidos nos próximos sete anos. Van1os refletir 
sobre como eles operam e sobre algumas considerações termo
dinâmicas interessantes que eles incorporam. 

A Figura 5.26 mostra um diagrama esquemático do sistema 
de força para um carro moderadamente híbrido. Além da bate
ria de 12 volts que é padrão para automóveis convencionais, o 
carro moderadamente híbrido carrega um pacote de baterias de 
42 volts. A energia elétrica desse pacote de baterias não é empre
gada diretamente para mover o carro; um motor elétrico capaz 
de n1ovê-lo diretamente, como em um carro totalmente luôri
do, requer de 150 a 300 volts. Nos can·os moderadamente híbri
dos a fonte elétrica adicional é empregada para fazer funcionar 
vários outros dispositivos auxiliares que, caso contrário, funcio-

Figura 5 .25 O Honda lnsight, carro h íbrido no qual 
tanto os motores a baterias quanto a gasolina provêem 
energia para movê-lo, bem como para impelír dispositivos 
auxiliares. 

COMO FAZER ESPECIAL 

nariam no motor a gasolina, como bomba de água, direção hi
dráulica e sistemas de ar. Para economizar energia, quando o 
carro híbrido pára, o motor é desligado. Ele é religado automa
ticamente quando o motorista aperta o acelerador. Essa carac
terística economiza combustível que de outra forma seria 
usado para manter o motor funcionando sem necessidade em 
semáforos e outras situações de inércia. 

A idéia é que o sistema elétrico adicional melhorará a efi
ciência no consumo total de combustível do carro. Além dis
so, não se espera que as baterias adicionais necessitem de 
recargas a partir de uma fonte de energia externa. Você per
guntará, de onde vem a eficiência no consumo de combustí
vel? Obviamente, se o pacote de baterias serve para operar 
continuan1ente dispositivos auxiliares, como a bomba de 
água, ele deve ser recarregado. Podemos pensar da seguinte 
forma: a fonte de voltagem que a bateria desenvolve é uma 
reação química. Recarregar a bateria, conseqüentemente, re
presenta a conversão de energia n1ecânica em. energia quími
ca potencial. A recarga ocorre em parte pela ação do alter
nador, o qual move o n1otor e fornece voltagem de recarga. 
Em carros moderadamente luôridos, o sistema de freios ser
ve como fonte adicional de energia mecânica para a recarga. 
Quando usamos os freios de um carro convencional, a ener
gia cinética é convertida pelas pasti lhas de freio nas rodas em 
calor, de forma que nenhum trabalho útil é realizado. No car
ro híbrido, parte da energia cinética é usada para recarregar a 
bateria quando os freios são acionados. Portanto, a energia 
cinética, que de outra feita seria dissipada como calor, é par
cialmente convertida em trabalho l'.1til. No total. espera-se 
que os carros moderadamente híbridos produzam 10 a 20o/o 
de melhoria na econonua de combustível comparados com 
os carros convencionais similares. 

Pacote de 
baterias 
de 42 volts 

Motor a gasolina -~ 

Transmissão 
Cera dor 
integrado de partida 

Figura 5.26 Diagrama esquemático de um carro 
moderadamente hlbrido. O pacote de baterias de 42 volts 
fornece energia para operar várias funções auxiliares. Ele é 
recarregado a partir do motor e pelo sistema de freios. 

A tr:initroglicerina, CaH5N30~ (en1 geral chamada simplesn1ente de nitroglicerina), tem sido largamente usada como 
explosivo. Alfred Nobel usou-a para fazer a dinamite em 1866. Mais surpreendente ainda é seu uso como medicamen
to para aliviar a angina (dores no peito resultantes do entupimento parcial das artérias do coraçào), dilatando 
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os vasos sangüíneos. A entalpia de decomposição a 1 atmosfera de pressão da trinitroglicerina para formar gás nib·o
gênio, gás dióxido de carbono, água líquida e gás oxigênio a 25 <>e é -1.541,4 kJ / mo!. (a) Escreva a equação qutmica ba
lanceada para a decomposição da trinitroglicerlna. (b) Calcule o calor padrão de formação da trinjtroglicerina. (c) Uma 
dose padrão de trinitroglicerina para aliviar a angina é0,60 mg. Supondo que a amostra eventualmente sofra combustão 
con1pleta no organismo (embora não explosivamente!) en1 gásnjtrogênio, gás djóxido de carbono e água líquida, qual 
a quantidade de calorias liberada? (d) Uma forma comum da trinitroglicerina funde-se a 3 ºC. A partir dessa informa
ção e da fórmula para a substância, você espera que ela seja um con1posto molecular ou iônico? Justifique sua respos
ta. (e) Descreva as várias formas de conversão de energia quando a trinjtroglicerina for usada como explosivo para 
quebrar rochedos em construções de rodovias. 

Solução (a) A forma geral da reação que devemos balancear é 

<;I-15N30 9(/) Nz(g) + C02(g) + H20(/) + 0 2(g) 
Faremos o balanceamento da maneira normal. Para obter um número par de átomos de nitrogênio à esquerda, multi
plicrunos a fórmula <;H5N30 9(s) por dois. Isso nos fornece 6 mols de C02(g) e 5 mols de H20(/). Tudo está balanceado, 
exceto o oxigênio. Temos um número ímpar de átomos de oxigênio à direita. Podemos balancear o oxigênio adicio
nando ! mol de 0 2(g) à direita: 

2C3H5N30 q(l) 3N2(g) + 6C02(g) + 5H20(/) + ~2(g) 
Multiplicamos por 2 para converter todos os coeficientes em números inteiros: 

4C3H5N30 9(/) 6N2(g) + 12C02(g) + IOH20(1) + 0 2(g) 
(b) O calor de formação é a variação de entalpia na equação química balanceada: 

3C(s) + ~N2(g) + t H2(g) + ~2(g) C3H 5N3Q9(/) AH/= ? 

Podemos obter o valor de AH/ usando a equação para o calor de decomposição da trinitroglicerina: 

A variação de entaJpia nessa reação é 4(-1.541,4 kJ) =-6.155,6 kJ. (Precisamos multiplicar por quatro porque existem 
4 mols de C3H5N30 9(/) na equação balanceada.) Essa variação de entalpia é dada pela soma dos calores de forinação 
dos produtos menos os calores de formação dos reagentes, cada um multiplicado pelo seu coeficiente na equação 
balanceada: 

- 6.155,6 kJ = 16AH/ (N2(g)) + 12Mí/(CO~(g)) + lOAH/ (H20(/)) + AH/ C02(g))l-4AH/ (C3H5N 3Q9(/)) 

Os valores do AH/ para o N 2(g) e para o 0 2(g) são zero, por definição. Procuramos os valores para ~O(f) e C02(g) na 
Tabela 5.3 e encontramos que 

-6.1s5,6 kJ = u(-393,s kJ) + 10(- 285,s) - 41>.H ;cc3~N309(I)) 

t.H/(<;~N309(/)) = -353,6 kJ / mol 

(c) Sabemos que a combustão de um molde C3~N30q(/) produz 1.541,4kJ.Precisamos calcular a quantidade de maté
ria de C3H 5N30 9(/) em 0,60 mg: 

0,60 x 10-:i g de C3H~N309 ( 1 mol de C:iflsN ,0 9 ) ( 
15414 kJ ) = 4,1 x 10..J kJ 

227 g de Cji5N 30 9 l mol de CJ15N 30 9 

= 4,1) 

(d) Como a trinitrogUcerina funde-se abaixo da temperatura ambiente, esperamos que ela seja tun composto molecu
lar. Com algumas exceções, substâncjas iônicas são geralmente dtLras, materiais cristalinos que se fundem a altas tem
peraturas. (CIOI> Seções 2.5 c 2.6) Alé1n disso, a fórmula molecular sugere que é mais provável ser uma substância 
molecular. Todos os elementos que compõem a fórmula são não-metais. 
(e) A energia estocada na trinitroglicerina é energia química potencial. Quando a substância reage explosivamente no 
ar, forma substâncias como dióxido de carbono, água e gás nitrogênio, que s.io de baixa energia potencial. No curso da 
transformação qLúmica, a energia é liberada na forma de calor; os produtos gasosos da reação estão muito quentes. 
Essa energia de calor muito alta é transferida para a vizinhança; os gases expandem-se contra a vizinhança, que pode 
scr de materiais sólidos. Realiza-se trabalho para mover os materiais sólidos e lhes conceder energia cinética. Por 
exemplo, um pedaço grosso de pedra pode ser empurrado para cima. Ele ganhou energia cinética pela transferência 

' de energia de gases quentes em expansão. A medida que a pedra sobe, sua energia cinética é transformada em energia 
potencial. Eventualmente, ela adquire energia cinética outra vez à medida que cai para o solo. Quando ela bate no 
solo, grande parte sua energia cinética é convertida em energia térmica, posto que algum trabalho pode ser realizado 
nas vizinhanças também. 
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Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 5.1 Termodinâmica é o estudo 
da energia e suas u·ansformações. Neste capítulo nos de
ti vemos na teanoquimica, as transformações de energia 
- especialmente calor - durante as reações químicas. 

Um objeto pode possuir energia em duas formas: 
ene rgia cinética é energia relativa ao movimento dos 
objetos, e energ ia potencial é a que os objetos possuem 
em virtude de sua posição e1n relação a outros objetos. 
Um elétron movendo-se próximo a um prótort, por 
exemplo, tem energia cinética por causa do seu movi
mento e energia potencial por causa da atração eletros
tática pelo próton. A unidade SI de energia é o joule 
0): 1J = 1 kgm2 /s2

• Outra unidade comum de energia é 
a cal oria (cal), a qual foi definida originalmente como a 
quantidade de energia necessária para aumentar a tem
peratura de 1 g de água para 1 ºC:1cal=4,184 J. 

Quando estudamos as propriedades tern1odinâmi
cas, definimos uma quantidade específica de matéria 
como siste ma. Certa fora do sistema é a v izinhança . 
Utn sisten1a fechado pode trocar energia, mas não ma
téria, con1 a vizinhança. A energia pode ser transferida 
entre o sistema e a vizinhança na forma de trabalho ou 
calor. O trabalho é a energia gasta para mover um ob
jeto contra uma força. O calo r é a energia transferida 
de um objeto mais quente para um mais frio. Na ter
modinâmica definimos energia como a capacidade de 
rea lizar trabalho ou transferir calor. 

Seção 5.2 A energia interna de um sistema é a soma 
de todas as energias cinéticas e potenciais de seus com
ponentes. A energia interna de um sistema pode m.udar 
por causa da energia transferida entre o sistema e a vizi
nl1ança. A primeira lei da termodinâmi ca, também 
chamada lei da conservação da energia, menciona que a 
variação na energia interna de um sistema, õE, é a soma 
do calor, q, transferido para dentro ou para fora do sis
tema, e o trabalho, w, realizado no ou pelo s istema: õE = 
q + u1. Tanto q como tu têm um sinal que indica o sentido 
da energia transferida. Quando o calor é transferido da 
vizinhança para o sjstema, q >O. Analogamente, quan
do a vizinhança realiza trabalho no sisten1a, zv > O. Em 
um processo endotérmico, o sistema libera calor para a 
vizinhança. 

A energia interna, E, é luna função de estado. Ova
lor de qua lquer função de estado depende apenas does
tado ou condição do sistema, e não de detalhes de como 
ele chegou a tal estado. A temperatura de uma substân
cia também é uma função de estado. O caJor, q, e o tra
balho, zv, não são funções de estado; seus valores 
dependem do modo particular pelo quaJ o sistema n1u
dou seu estado. 

Seções 5.3 e 5.4 Quando um gás é produzido ou 
consumido em uma reação química que ocorre a pres-

são constante, o sistema pode realizar um trabalho pres
são x volume contra a pressão predominante. Por essa 
razão, definimos uma nova função de estado chamada 
entalpia, H, que é i1nportante en1 termoquímica. Em 
s istemas que envolvem apenas trabaJho pressão x volu
me devido aos gases, a variação na entalpia de um siste
ma, Afl, é igual ao calor obtido ou dispendido pelo 
sistema a pressão constante. Para um processo endotér
mico, AfJ >O; para un1 processo exotérmico, AfJ <O. 

Toda substância tem uma entalpia característica. 
Em um processo qtúrnico, a entalpia da reação é a en
talpia dos produtos n1enos a entalpia dos reagentes: 
ôl-I, = H(produtos) - H(reagentes). As entalpias de rea
ção seguem algumas regras simples: (1) a entalpia é uma 
propriedade extensiva, Jogo a entalpia de reação é pro
porcional à quantidade de reagentes envolvidos. (2) A 
reversão de uma reação muda o sina l do 6.H. (3) A en
talpia de reação depende dos estados físicos dos rea
gentes e produtos. 

Seção 5.5 A quantidade de calor transferido entre o 
sistema e a vizinhança é n1edida experimentalmente 
por calorimetria. Um calorímetro mede a troca de 
temperatura que acompanha o processo. A variação de 
temperatura de um calorímetro depende de sua capa
cidade calorífica, a quantidade de calor requerida 
para aum.entar sua temperatura em 1 K. A capacidade 
calorífica para 1 mo! de substância pura é chamada ca
pacidade calorífica molar; para 1 g de substância, usa
mos o termo calor específico. A água te1n calor 
especifico muito alto, 4,18 J/g K. A quantidade de ca
lor, q, absorvido por uma substância é o produto de 
seu calor especifico, sua massa e sua variação de tem
peratura: q = (cal.or especifico) x (gramas de substân
cia) x õT. 

Se um experin1ento calorimétrico é realizado sob 
pressão constante, o calor transferido fornece uma me
dida direta da variação de entalpia na reação. A calori
metria de volume constante é realizada em um 
recipiente de volume fixo chamado bomba calorimétri
ca. As bo1nbas calorimétricas são usadas para n1edir o 
calor en.volvido en1 reações de combustão. O calor trans
ferido sob as condições de volume constante é igual a ô.E. 
Entretanto, podem ser aplicadas correções aos valores de 
ó.E para fornecer as entalpias de combustão. 

Seção 5.6 Uma vez que entalpia é função de esta
do, õH depende apenas dos estados inicial e final do 
sistema. A variação de entalpia de um processo é a 
mesma se o processo for realizado em uma etapa ou 
em uma série de etapas. A lei de Hess afirma que se 
uma reação é realizada em tLma série de etapas, o ôH 
para a reação será igual à soma da variação de ental
pia em cada etapa. Podemos, dessa forma, calcular o 



6.H para qualquer processo, contanto que possamos 
escrever o processo como uma série de etapas para as 
quais o LlH é conhecido. 

Seção 5.7 A enta lpia de formação, t.Hf' de u1na 
substância é a variação de enta lpia para a reação na qual 
a substân.cia é formada, a partir de seus elementos cons
titumtes. A enta lpia padrão de uma reação, t:.H º, é a 
variação de enta lpia quando todos os reagentes e pro
dutos estão à pressão de 1 atJn e a uma temperatura es
pecífica, geralmente 298 K (25 ºC). Combinando essas 
noções, a entalpia padrão de formação, 6.H; , deu.ma 
substância é a variação de entalpia para a reação gue 
forma 1 mol da substância, a partir de seus elementos, 
com todos os seus reagentes e produtos a 1 atin de pres
são e normalmente a 298 K. Para qualquer elemento na 
sua fom1a mais estável a 298 Ke1 a tin de pressão, b.H; = O. 
A variação de entaJpias padrão de formação podem ser 
calculadas a p artir das entalpias padrão de formação 
dos reagentes e produtos na reação: 

Exercícios 

A natureza da energia 

5.1 Quais as d uas formas nas quais um objeto pode possuir 
energia? Em que essas duas formas diferem? 

5.2 Suponha q ue você jogue uma bola de tênis para o alto. 
(a) A energia cinética da bola aumenta ou diminui ã me
dida que ela ganha alti tude? (b) O que acontece com a 
energia potencial da bola ã .medida que ela ganha altitu
de? (e) Se a mesma quantidade de energia fosse fornecida 
para uma bola do mesmo tamanho da bola de tênis, mas 
com uma massa duas vezes maior, quão alto ela iria, 
comparada ã bola de tênis? Justifique suas respostas. 

5.3 (a) Calcule a energia cinética em joules de uma bola de 
golfe de 45 g movendo-se a 61 m / s. (b) Converta essa 
energia em calorias. (e) O que acontece com a energia 
quando a bola cai num banco de areia? 

5.4 (a) Qual é a energia cinética em joules de uma motoci
cleta de massa igual a 950 lb movendo-se a 68 mph? 
(b) Qual será o fator de variação na energia cinética se a 
velocidade da motocicleta diminuir para 34 mph? (e) 
Para onde vai a energia cinética da motocicleta quando 
o motociclista freia para parar? 

5.5 Em muitos trabalhos de engenharia é comum usar a uni
dade térmica britfu1ica (Btu). Um Btu é a quantidade de 
calor necessária para aumentar a temperatura de l lb de 
água em 1 "F. Calcule o número de joules em 1 Btu. 

5.6 Um watt é uma 1nedida de potência (a taxa de variação 
de energia) igual a 1 J/ s. Calcule o número de joules em 
um qltilowatt-hora. 

5.7 Uma pessoa adulta irradia calor para a vizinhança apro
ximadamente à mesma razão de uma lâmpada elétrica 
incandescente de 100 watts. Qual é a quantidade total de 
energia em kcal irradiada para a vizinhança por um 
adulto em 24 horas? 

5.8 Descreva a fonte de energia e a natureza das conversões 
energéticas envolvidas quando uma lâmpada elétrica 
de 100 watts irradia energia para a vizinhança. Compa-
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AH~= L nD.H; (produtos) - L, 1n óH; (reagentes) 

Seção 5.8 O ca lor específico de combus tão de uma 
substância é o calor liberado quando 1 g de substância 
sofre co1nbustão. Os diferentes tipos de alimentos têm 
diferentes calores específicos de combustão e diferentes 
habilidades de ser estocados no organismo. A n1aioria 
dos combustíveis comuns são hidrocarbonetos encon
trados como combustíveis fósseis, como gás natura l, 
p etróleo e carvão. O carvão é o combustível fóssil mais 
abw1dante, mas o enxofre presente na maioria dos car
vões causa poluição ambiental. A gaseificação do car
vão é uma possível saída para o uso dos recursos 
existentes como fonte de energia mais limpa. As fontes 
de energia renovável incluem a energia solar, a energia 
eólica, a biomassa e a energia hidroelétrica. Essas fontes 
de energia são essencialmente inesgotáveis e se torna
rão mais importantes à medida que os combustíveis 
fósseis forem exauridos. 

re essa energia com a fonte de energia e conversões 
energéticas envolvidas quando uma pessoa adulta irra
dia energia para a ,rizinhança. 

5.9 Suponha que uma bala de revólver seja atirada para o 
céu. Por que ela pára de subir em vez de avançar ÍJ\defi
nidan1ente para o espaço? Em princíp io, a bala poderia 
escapar para o espaço? 

5.10 Uma bola de boliche caj de uma torre de cem pés de al
tura na Terra. Compare a variação na energia potencial 
que ocorre com a queda da mesma bola de uma torre de 
cen1 pés na Lua. 

5.11 (a) Qual é o s ignificado, em termocili1ãmica, do termo 
siste111n? 
(b ) O que um sis tema fechado tem de especial? 

5.12 Em um estudo termodinâmico um cientista se concen
trou nas propriedades de uma solução em um recipiente 
montado como na ilustração. Uma solução está fluindo 
constantemente para dentro do recipien te no topo e 
para fora da base, de tal forma que a quantidade de solu
ção no recipiente é constante com o tempo. 

Saída 

(a) A solução no recipiente é um si.stema fechado? Jus
tifique sua resposta. (b) Se não é um sistema fechado, 
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o que poderia ser feito com a montagem mostrada na fi
gura para torná-la um sistema fechado? 

5.13 (a) O que é trabalho? (b) Como você detern1ina a quanti
dade de trabalho realizada, dada a força associada com 
o trabalho? 

5.14 (a) Até pouco t·empo atrás se acreditava que calor não 
era un1a forma de energia. Quais argumentos você pode 
daI para convencer alguém de que calor é uma forma de 
energia? (b) Sob quais condições o calor é transferido 
de un1 objeto para outro? 

A primeira lei da termodinâmica 

5.17 (a) Exponha a primeiia lei da termodinâmica. (b) Qual é 
o significado de energia interna de um sistema? (c) Quais 
os meios pelos quais a energia interna de um sistema 
pode aun1enta r? 

5.18 (a) Escreva a equação que expressa a primeira lei da ter
modinâmica. (b) Ao aplicar a primeira lei da termodinâ
mica, precisan1os n1edir a energia interna de um sistema? 
Explique. (c) Sob quais condições as grandezas q e 1v se
rão números negativos? 

5.19 Calcule e.E e determine se o processo é endotérmico ou 
exotérmico para os seguintes casos: (a) um sistema libe
ra 113 kJ de calor para a vizinhança e realiza 39 kj de tra
baJho na vizinhança; (b) q = 1,62 kJ e iv = -874 kJ; (c) o 
sistema absorve 63,5 k) de trabalho da vizinhança. 

5.20 Para os seguintes processos, calcule a variação na ener
gia interna do sis tema e determine se o processo é endo
térmico ou exotérmico: (a) um balão é aquecido pela 
adição de 900 J de calor. Ele expande-se, realizando 422 J 
de trabalho na atmosfera, (b) uma amostra de50 g é res
friada de 30 ºC para 15 "C, nisso perdendo aproximada
mente 3.140 J de calor; (c) tnna reação química libera 
8,65 kJ de calor e não realiza trabalho na vizinhança. 

5.21 A caixa fechada em cada uma das seguintes ilustrações 
representa um sistema e as setas mostram as variações 
para o sistema em um processo. Os comprimentos das 
setas representam os valores relativos de q e rv. (a) Qual 
desses processos é endotérn1ico? (b) Para qual desses 
processos, se houver algum, e.E< O? (c) Para qual desses 
processos, se houver algum, existe um ganho líquido de 
energia interna? 

5.22 

q 

1U 

(i) 

. ,1 -- -· I 

(ü) 

q 

IV lV 

(iii) 

Um sistema libera calor para sua vizinhança e realiza 
trabalho nela. (a) Desenhe uma caixa para representar o 
sistema e use setas para representar o calor e o trabaU10 
transferidos. (b) É possível que esse processo tenha um 

5.15 Identifique a força presente e explique se é realizado tra
balho nos seguintes casos: (a) você suspende um lápis 
de sua carteira, (b) uma mola é comprimida até a meta
de de seu comprimento normal 

5.16 .Identifique a força presente e expHque se é realizado tra
balho quando: (a) uma partícula carregada positiva
mente move-se em um ó rcuJo a uma distância fixa de 
uma partícula carregada negativamente; (b) um prego 
de ferro é puxado de um ia1ã. 

6E positivo? Explique. (e) É possível que esse processo 
tenha un1 e.E negativo? Explique. 

5.23 Um gás é confinado em um cilindro equipado co1n u1n 
pistão e un1 aquecedor elétrico, como mostrado na ilus
tração deste exerócio. Suponha que se forneça corrente 
para o aquecedor de taJ forn1a que sejan1 adicionados 
100 J de energia. Considere duas situações diferentes. 
No caso (1) é permitido que o pistão se mova à medida 
que a energia é adicionada. No caso (2) o pistão está fixo 
de taJ forma que não se possa mover. (a) Em qual caso o 
gás tem a maior temperatuia depois da adição da ener
gia elétrica? Explique. (b) O que você pode dize.r sobre 
os valores de q e 1u e1n cada um desses casos? (e) O que 
você pode dizer sobre os valores relativos de tJ.E para o 
sistema (o gás no cilindro) nos dois casos? 

5.24 Considere um sistema consistindo de duas esferas de 
cargas contrárias penduradas por fios e separadas por 
uma distância, r1, como mostrado na ilustração deste 
exercício. Suponha que elas sejam separadas por uma 
distância maior, r4 afastando-as ao longo do trilho. (a) 
Qual variação, se houver algun1a, ocorreu na energia 
potencial do sistema? (b) Qual efeito, se houver algum, 
esse processo tem no valor de e.E? (e) O que você pode 
dizer sobre q e 111 para esse processo? 
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Entalpia 

5.27 (a) Por que a variação de entalpia é uma grandeza sem 
significado em processos quí1nicos? (b) H é uma função 
de estado, mns q não é. Explique. (e) Para certo processo 
a pressão constante, ô.H é negativo. O processo é endo
térmico ou exotérmico? 

5.28 (a) Sob quais condições a variação de entalpia d e um 
processo será igual à quantidade de calor transferido 
para dentro ou para fora do sistema? (b) Entalpia é con
siderada uma função de estado. O que faz as funções de 
estado serem particularmente liteis? (e) Durante um 
processo à pressão constante o sistema absorve calor da 
vizinhança. A entalpia do processo aumenta ou diminuí 
durante o processo? 

5.29 A combustão completa do ácido acético, HC2H10 2(/), 

para formar H10(/) e C02(g) à pressão constante libera 
871,J kJ de calor por molde l IC2H 30 2• (a) Escreva uma 
equação termoquímica balan ceada para essa reação. 
(b ) Desenhe uni diagrama de entalpia para a reação. 

5.30 A decomposição do carbonato de zinco, ZnC03(s), em 
óxido de zinco, ZnO(s), e C01(g) a pressão constante ne
cessita da adição de 71,S kJ de calor para cada mol de 
ZnC03• (a) Escreva uma reação termoquímica balancea
da para a reação. (b) Desenhe um diagrama de entalpia 
para a reação. 

5.31 Considere a segtiinte renção que ocorre a temperatura e 
pressão ambientes: 

2Cl(g) C l2(g) 6/-1 = -243,4 k) 

Quem tem a maior cntalpia sob essas condições, 20(g) 
ou C12(g)? 

5.32 Sem consultar tabelas, indique qual dos segtiintes tem a 
maior entalpia em cada caso: (a) l molde C02(s) ou 
1 mol de C02(g) à mesma temperatura; (b) 2 mols de 
átomos de hidrogênio ou 1 molde H2; (c) 1 molde H2(g} 
e 0,5 molde 0 2(g) a 25 ºC ou 1 mol de H20 a 25 ºC; (d) 
1 mol de N2(g) a 100 ºC ou l mol de N2(g) a 300 "C. 

5.33 Considere a seguinte reação: 
2Mg(s) + 0 2(g) 2MgO(s) llH = -1.204 kJ 

(a) A reação é endotérmica ou exotérniica? (b) Calcule a 
quantidade de calor transferida quando 2,4 g de Mg(s) 
reagem a pressão constante . (c) Quantos gramas d e 
MgO são produzidos durante uma variação de entalpia 
de 96,0 kJ? (d) Qunntos quilojoules de calor são absorvi
dos quando 7,50 g de MgO(s) se decompõem em Mg(s) e 
0 2(g) a pressão constante? 

5.34 Considere a seguinte reação: 
C H,OH(g) CO(g) + 2H2(g) t.H = +90,7 kJ 
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5.25 (a) Qual o significado do termo f1111çào de estado? (b) Dê 
um exemplo de grandeza que é função d e estado e uma 
que não é. (c) A temperatura é função de estado? Justifi
que sua resposta. 

5.26 lndique qual das seguintes variações não depende do 
canlinho en1 que ocorre: (a) a variação na energia poten
cial quando um livro é transferido da mesa para a prate
leira; (b) o calor emitido quando um cubo de açúcar é 
oxidado a C02(g) e H10(g); (e) o trabalho executado na 
queima de um galão de gasolina. 

(a) O calo r é absorvido ou liberado duranl'e a reação? 
(b) Calcule a quantidade de calor transferido quando 
1,60 kg de CH,OH(g) se decompõe pela reação a pressão 
constante. (e) Para uma dada amostra de CH,OH, a vari
ação de enta lpia na reação é 64,7 kj. Quantos gramas de 
gás hidrog~nio são produzidos? (d) Qual é o valor do 
llH para o sentido inverso da reação anterio r? Quantos 
quilojoules de calor são liberados quando 32,0 g de 
CO(g) reagem completamente com H2(g) para formar 
CH30H(~) a pressão constante? 

5.35 Quando as soluções contendo íons prata e íons cloreto 
são misturadas, prt-cipita cloreto de prata: 

Ag+(nq) + Cr(nq) AgCl(s) llH = -óS,5 kJ 

(a) Calcule o t.H para a formação de 0,540 mol de AgCI 
por essa reação. (b) Calcule o Mi pa ra a formação d e 
1,66 g de AgCI. (c) Calcule o llH quando 0,188 mmol d e 
AgCI se dissolve em ágtia. 

5.36 Durante um certo período, uma maneira comum d e for
n1ar pequenas quantidades de gás oxigênio no laborató
rio era aquecer KCIO,: 

2KCl03(s) 2KCl(s) + 302(g) 6H = -89,4 kJ 

Para essa reaçiio, calcule o 6H para a formação de (aJ 4,34 
mols de 0 2 e (b) 200,8 g de KC I. (c) A decomposição de 
KCl03 prossegue espontaneamente quando ele é aque
cido. Você acha que a reação inversa, a formação de 
KCl03 a partir de KCI e 0 2, é possível ocorrer nas condi
ções ordinárias? Explique sua resposta. 

5.37 .: dado a você o AH para um processo que ocorre a pres
são constante. Qual é a informação adicional necessária 
para determinar o t.E para o processo? 

5.38 Suponha que a reação na fase gasosa, 2NO(g) + 0 2(g) 
-- 2N02(g), fosse realizada em recipiente de volume 

constante a temperatura constante. A medida de varia
ção de calor seria representada por óH ou 6E.? Se existe 
uma diferença, qual quantidade é maior para essa rea
ção? Explique. 

5.39 Um gás é confinado em um cilindro sob pressão a tmos
férica constante, como ilustrado na Figti ra 5.3. Quando o 
gás sofre uma reação química em particular, ele libera 89 kJ 
de calor para sua vizinhança e rea liza 36 kJ de trabalho 
PV na vizinhança. Quais os valores de llH e t.E para esse 
processo? 

5.40 Um gás é con finado cm um cilindro sob pressão atmos
férica constante, como ilustrado na Figura 5.3. Quando 
518 J de calor é adicionado ao gás, ele expande e realiza 
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127 J de trabalho na vizinhança. Quais os valores de MI 
e t.E para esse processo? 

5.41 Considere a combustão de metanol líquido, CH30H(/): 
Cl-130 H(/) + ~2(g) C02l~) + 2H10(/) 

t.H = -726,5 kJ 
(a) Qual é a variação de entalpia para a reação inversa? 
(b) Faça o balanceamento da reação direta com coefici
entes inteiros. Qual é o t.H para a reação representada 
por essa equação? (e) Qual é mais provável de ser termo
dinamicamente mais favorável, a reação direta ou a rea
ção inversa? (d) Se a reação fosse escrita para produzir 
H20(g) em vez de H20(/), você esperaria o valor do llH 
aumentar, diminuir ou permanecer o mesmo? Explique. 

Calorlmetrla 

5.43 (a) Quais são as unidades de capacidade calorífica? 
(b) Quais são as unidades de calor específico? 

5.44 Dois objetos, A e B, são colocados em água fervente e 
deixados chegar à temperatura da água. Cada um é reti
rado e colocado em béqueres contendo 1.000 g de água a 
10,0 ''C. O objeto A aumenta a temperatura da água em 
3.50 "C; o B aumenta a temperatura da água em 2,60 ºC. 
(a) Qual objeto tem a maior capacidade calorífica? (b) 
O que você pode dizer sobre os calores espccificos de 
A e B? 

5.45 (a) Qual é o calor específico da água 1 íquida? (b) Qual é 
a capacidade calorifica de 185 g de água líquida? (c) 
Quantos kJ de calor são necessários para aumentar a 
temperatura de 10,00 kg de água líquida de 24,6 para 
46,2 ''C? 

5.46 (a) Qual é a capacidade calorífica molar da água liqui
da? (b) Qual é a capacidade calorífic.1 de 8,42 mols de 
água líquida? (e) Quantos quilojaules de calor são neces
sários para aumentar a temperatura de 2,56 kg de água 
de 44,8 ºC para 88,5 ºC? 

5.47 O calor específico do cobre metálico é 0,385 J/g K. 
Quantos J de calor são necessários para aumentar a 
tcn1pcratura de um bloco de 1,42 kg de cobre de 25,0 
para 88,5 "C? 

5.48 O calor especifico do tolueno (~H,) é 1,13 J/g K. Quan
tos joules de calor são necessários para aumentar a tem
peratura do tolueno de 16,3 para 38,8 ºC? 

5.49 Quando uma amostra de 9,55 g de hidróxido de sódio 
sólido se dissolve em 100,0 g de água cm um calorímetro 
de copo de isopor (Figura 5.18), a temperatura aumenta 
de 23,6 para 47,4 ºC. Calcule o t.H (em kJ / molde NaOH) 
para o processo de dissolução 

NaOH(s} Na ' (11q) +OH (aq) 
Suponha que o calor específico da solução seja o n1esmo 
da água pura. 

5.50 Quando u,n1a amostra de 3,88 g de nitrato de amônio só
lido se dissolve em 60,0 g de água cm um calorímetro de 
copo de isopor (Figura 5.18), a temperatura cai de 23,0 

5.42 Considere a decomposição do bcn/eno líquido, C6H6(/), 

em acetileno gasoso, Ci82(g}: 
~6H6(/) C2H1(g) t.H = +210 kJ 

(a) Qual é a variação de entalpia para a reação inversa? 
(b) Qual é o MI para a decomposição de 1 molde benze
no em acetileno? (e) Qual é mais provável de ser termodi
namicamente favorável, a reação direta ou a reação 
inversa? (d) Se C6H .. (g) fosse consumido em vez de 
C~H6(/), você esperaria o valor do H aumentar, diminuir 
ou permanecer o mesmo? Explique. 

pnra 18,4 ºC. Calculeo~H (em kJ / mol de NH 1NO~ para 
o processo de dissolução 

NH4N03(s) NH;(aq) + 0 1 (aq) 
Suponha que o calor específico da solução seja o mesmo 
da água pura. 

5.51 Uma amostra de 2,200 g de quinona (C01;10 2) é queima
da em uma bomba calorimétrica cuja capacidade calorí
fica é 7,854 kJ/"C. A temperatura do calorímetro aumen
ta de 23,44 para 30,57"C. Qual é o calor de combustão por 
gra1na de quinona? E por n1ol de quinona? 

5.52 Uma amostra de fenol (C0J-150H) fo i queimada e m 
unia bomba calorimétrica cuja capacidade calorífica é 
11 ,66 kJ/ºC. A temperatura do calorímetro mais seu 
conteúdo aumenta de 21,36 para 26,37 "C. (a) Escreva a 
equação quín1ica balanceada para a reação da bomba 
calorimétrica. (b ) QuaJ é o calor de combustão por gra
ma de fenol? E por mol de fenol? 

5.53 Sob condições de volume constante o calor de combus
tão da glicose (<=t,H120 J é 15,57 kJ / g. Uma amostra de 
2,500 g de glicose é queimada em uma bomba calorimé
trica. A temperatura do calorímetro aumenta de 20,55 
para 23,25 ºC. (a) Qual é a capacidade calorífica total do 
calorímetro? (b) Se o tamanho da amostra de glicose fos
se duas vezes maior, quaJ seriíl a variação de temperatu
rA do calorímetro? 

5.54 Sob condições de volume constante o calor de combus
tão do ácido benzóico (HC,H~OJ é 26,38 kJ/ g. Uma 
amostra de 1,640 g de ácido bcnzóico é queimada em 
uma bon1ba calorimétrica. A temperatura do caloríme
tro aumenta de 22,25 para 27,20 "C. (a) Qual é a capaci
dade calorífica total do calorímetro? (b) Uma amostra 
de 1,320 g de uma nova substâllcia orgânica sofre com
bustão no mes1no calorímetro. A temperatu ra do calorí
metro aun1enta de 22,14 para 26,82 "C. Qual é o calor de 
combustão por grama da nova s ubs tância? (c) Suponha 
que, trocando as amostras, perdeu-se parte da água do 
calorímetro. De que modo, se houver algun1, isso muda
ria a capacidade calorífica do calorímetro? 
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5.55 

5.56 

5.57 

5.58 

5.59 

Exponha a lei de Hess. Por q ue ela é importante para a 
termoquintlca? 
Qual a ligação entre a lei de Hess e o fato de que H é uma 
hmção de estado? 
Considere as seguintes reações hipotéticas: 

A B Mi= +30 kJ 

B C ÃH= +60 kJ 

(a) Use a lei de Hess para calcu lar a variação de en ta lp ia 
para a reação A C. (b) Construa um diagranta de 
enta lp ia para as substâncias A, B e C e mostre como a lei 
de Hess se aplica. 
Suponha que lhe sejam dadas as seguintes reações hipo
téticas: 
X-~Y 

X Z 

Mi =-35 kJ 
tili= +90 kj 

(a) Use a lei de Hess para calcular a variação d e entalp ia 
da reação Y Z. (b) Construa um diagrama de en
ta lp ia para as substâncias X, Y e Z. (e) Seria válido fazer 
o que pedin1os no iten1 (a) se a primeira reação tivesse 
sido realizada a 25 uc e a segW1da a 240 ~e? Explique. 
Dadas as segumtes reações: 
P.(s) + 302(g) P~06(s) Mi = -1.640,1 kj 

Entalpias de formação 

5.63 (a) O que significa o termo condíçoes pndriio em relação à 
variação de enta lpias? (b) O que significa o termo ental
pia de Jor111ação? (e) O que quer dizer o termo e11/alpia pa
drão de formação? 

5.64 (a) Por que as tabelas de entalpias p adrão de formação 
são tão úteis? (b) Qual é o valor da entalpia padrão de 
um eJeme.nto em sua forma mais estável? 

5.65 Suponha que foi decidido que as entalplas padrão de 
formação de todos os eJenientos em suas formas mais 
estáveis deva ser 100 kj / mol. Ainda assin1 seria possível 
ter entalp ias d e formação padrão de compostos, como 
na Tabela 5.3? Caso seja, algun1 valor da Tabela 5.3 seria 
o mesmo? Explique. 

5.66 Usand o a Tabela 5.3, determine se a reação da sacarose 
sólida com água líquida para formar glicose é um pro
cesso endotérmico ou exotérmico. 

5.67 Para cada um dos seguintes compostos, escreva a equa
ção termoquímica balanceada representando a forma
ção de 1 moldo composto a partir de seus elementos em 
seus estados padrão e use o Apêndice C para obte r 
os valores de seus ÃHJ: (a) NH3(g); (b ) 502(g); (e) 
RbCI03(s); (d) NH~N03(s) . 

5.68 Escre\1a equações bala.nceadas que descrevam a forma
ção dos seguintes compostos a partir de seus e lementos 
em seus es tados padrão e use o Apêndice C para obter 
os valores de suas entalpias padrão de formação: (a ) 
HBr(g); (b) AgN03(s); (e) Hg2Cl2(s); (d) C 2H 50 H (/). 

5.69 A reação a seguir é conhecida como reação da termita 
(Figura 5.8 (b )): 

2Al(s) + Fe20 3(s) A'203(s) + 2f1e(s) 
Essa reação altamente exotérmica é usada para soldar 
unidades maciças, como hélices para navios grandes. 

5.60 

5.61 

5.62 
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Mi= - 2.940,1 kj 

calcule a variação de entalpia para a reação: 
P40 6(s) + 202(g) P40 10(s) 

A partir dos calores de reação: 
2H2(g) + 0 2(g) 2H20(g) Mi= -483,6 kJ 

302(g) 203(g) ÃH = +284,6 kJ 
calcule o calor da reação: 

3H2(g) + 0 3(g) 3H20(g) 
A partir das entalpias de reação: 

H2(g) + Fz(g) 2HF(g) 

C(s) + 2F2(g) CF~(g) 

2C(s) + 2H2(g) C2H4(g) 

ÃH =-537 kJ 

õH = -680 kJ 

õH = +52,3 kJ 

calcule o !ili para a .reação do eti leno com P2: 

Qiig) + 6F2(g) 2CF4(g) + 4HF(g) 
Considerando os dados abaixo: 
N 2(g) + 0 2(g) 2NO(g) 

2NO(g) + 0 2(g) 2N02(g) 

2N20(g) 2N2(g) + Oig) 

ÃH = + 180,7 kJ 

ÃH=-113,lkJ 

Mi ;;; - 163,2 kJ 

use a lei de Hess para calcular o ÃH para a reação: 
N10(g) + N02(g) 3NO(g) 

Usando as e.ntalpias de formação no Apêndice C, calcu
le o õH 0 para essa reação. 

5.70 Mu itos isqueiros contêm butano liquido, C4H 10(/). Usan
do as entalpias de formação, calcule a quantidade de ca
lor p roduzida quando 1,0 g de butano sofre combustão 
completa ao ar. 

5.71 Usando os valores do Apêndice C, calcule a variação de 
enta lpia padrão para cada uma d as reações seguintes: 
(a ) 2S02(g) + 0 2(g) 2S03(g) 
(b) Mg(OH)2(s) MgO(s) + HzÜ(/) 
(e) 4FeO(s) + 0 2(g) 2Fez03(s) 
(d) SiCl~(/) + 2H20(/) Si02(s) + 4HCl(g) 

5.72 Usando os valores do Apêndice C, calcule os valores de 
ÃH 

0 
para cada uma das seguintes reações: 

(a) N20 4(g) + 4J-4(g) N2(g) + 4.H20(g) 
(b) 2KOH(s) + C02(g) K2CO,(s) + H20 (g) 
(e) S02(g) + 2H 2S(g) (~)58(s) + 2H20(g) 
(d) Fe20 3(s) + 6HCl(g) 2FeCl,(s) + 3H20(g) 

5.73 A combustão completa de l niol de acetona (C,H60) 
libera 1.790 kJ: 

C3l-I60(/) + 40i(g) 3C02(g) + 3H 20(/) 

!ili o= -1.790 kJ 
·usando essa informação junto com os dados do A pêndi
ce C, ca lcule a entalpia de formação da acetona. 

5.74 O carbeto de cálcio (CaCz) reage com água para formar 
acetileno (CzHi) e Ca(OH)2. A partir do seguinte dado 
de entalpia de reação e dos dados no Apêndice C, calcule 
o ôH 

0 
do CaCz(s): 

CaCz(s) + 2H20(/) Ca(OH)i(s) + CzH2(g) 

ÃHº = -1.27,2 kJ 
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5.75 Calcule a entalpia padrão de formação do Mg(OH)2 sólj
do, considerando os seguintes dados: 

2Mg(s) + 0 2(g) 2Mg0(J M1° =-1.203,6 kJ 

Mg(OH)2(s) ---+ MgO(s) + H20(/) 

2H2(g) + 0 2(g) 2H20(/) 

t:.H o = + 37,lkJ 

t:.H o= -571,7 kJ 

5.76 (a) Calcule a entalpia padrão de formação do diborano 
gasoso (B2H6) usando as seguintes informações termo
dinâmicas: 

4B(s) + 30 2(g) 2B20 3(s) óH 0 =-2.509,l kJ 

2H2(g) + Ü 2(g) 2H20(l) L\H 0 = -571,7 kJ 

B2H6(g) + 302(g) B2Ü3(s) + 31-120(/) 

AHº =-2.147,5 kj 
(b) O pentaborano ~H9) é outro composto de uma série de 
hidretos de boro. Qual experimento ou experimentos você 
precisaria rea.lizar para fornecer dados necess.-1.rios para cal
cular o calor deformação do Bsl-4(/)? Explique escrevendo e 
somando quaisquer reações químicas aplicáveis. 

5.77 A gasolina é composta basicamente de hjdrocarbonetos, 
incluindo muitos com oi to carbonos, chamados octnuos. 

Alimentos e combustíveis 

5.79 Qual é o s ignificado do termo calor especifico de co111b11stão? 
(b) Qual substância é geralmente chamada de açúcar d o 
sangue? Por que ela é importante na discussão da ali
mentação humana? (c) Qual é a maior fonte de energia 
como alimento, 5 g de gordura ou 9 g de carboidratos? 

5.80 (a) Por que as gorduras são majs convenientes para 
servirem como reserva energética n o corpo humano? 
(b ) Uma certa refeição de batata frita tem 12o/o de proteí
nas, 14% de gordura e o restante de carboidratos. Qual 
porcentagem do conteúdo calórico dessa refeição é gor
dura? (c) Quantos gramas de proteina fornecem o mes
mo calor específico de con1bustão que 25 g de gordura? 

5.81 Uma porção de sopa de creme de cogumelos condensa
do Campbell~ contém 7 g de gordura, 9 g de carboidra
tos e 1 g de p ro teína. Estime o número de calorias em 
uma porção. 

5.82 Uma libra de chocolate puro M&M® contém 96 g de gor
dura, 320 g de carboidratos e 21 g de proteínas. Qual é oca
lor específico de combustão em kJ de wna porção de 42 g 
{aproximadamente 15 oz)? Quantas calorias ela fornece? 

5.83 O calor de combustão da hutose, C6H 120 61 é -2.812 kJ / mol. 
Se uma n1açã golde11 fresca e d eliciosa pesando 4,23 oz 

Exe rcícios a dicionais 

5.87 A 20 ºC (aproximadamente à temperatura ambiente) a 
velocidade média das moléculas de N2 no ar é 1.050 mph. 
(a) Qual é a velocidade média em m/s? (b) Qual é a ener
gia cinética (em J) de uma u1olécula de N2 movendo-se a 
essa velocid ade? (c) Qual é a energia cin ética total de 
J mo! de moléculas de N2 movendo-se a essa velocidade? 

5.78 

Um dos octanas de queima majs limpa é um com.posto 
chamado 2,3,4-trimetilpentano, que tem a seguinte fór
mula estrutural: 

A combustão completa de 1 mol desse composto em 
C02(g) e H20(g) leva a um DHº = -5.069 kJ. (a) Escreva a 
equação balanceada para a combustão de 1 mol de 
C8H 1g(f). (b) Escreva a equação balanceada para a forn1a
ção de C8H 18(/) a partir de seus elementos. (c) Usando as 
informações nesse problema e os dados da Tabela 5.3, caj,.. 
cule o L\H / do 2,3,4-trimetilpentano. 
O naftaleno (C1<>88) é um composto aron1ático sólido ge
ralmente vendjdo como naftalina. A combustão comple
ta dessa substânóa para produzir C02(g) e ~O(/) a 25 "C 
fornece 5.154 kJ / mol. (a) Escreva as equações balancea
das para a formação de naftaleno a partir de seus elemen
tos e para s ua combustão. (b) Calcule a entalpia padrão 
de formação do naftaleno. 

{120 g) contém 16,0 g de frutose, q ual a contribuição da 
frutose para o conteúdo calórico da maçã? 

5.84 O calor de combustão do etanol, C 2H50H(/), é -1.367 
kJ / mol. Um lote de vinho sn11vigno11 blnuc contém 10,6°/o 
de etanol em massa. Supondo que a dens idade do vinho 
seja 1,0 g/m L, qual é o contet'1do calórico de álcool em 
uma taça de vinho (177 mL)? 

5.85 As entalpias padrão de formação do propino (C31-I4), 

pr.opileno (C3r lJ e propano, todos gasosos, são +185,4, 
+20,4e103,8 kJ /mol, respectivamente. (a) Calcule oca
lor liberado por mol na co1nbustâo de cada substância 
para produzir C02(g) e H 20(g). (b) Calcule o calor libe
rado na combus tão de 1 kg de cada substância. (e) Qual 
é o combustível mais eficiente em term.os de calor libera
do por unidade de massa? 

5.86 t interessante comparar o calor especüico de combustão 
de um hidrocarboneto em um mundo onde o flúor, em 
vez do oxigênio, é o agente de combustão. A entalpia de 
formação do CFig) é-679,9 kJ / mol. Qu al das seguintes 
reações é mais exotémuca? 

CH4(g) + 202(g) C02(g) + 2rfa0(g) 
Clf.(g) + 4F2(g) CF4(g) 4H.F(g) 

5.88 Suponha que um mergulhador olímpico com 52,0 kg de 
massa execute um mergulho reto de uma p lataforma de 
10 m. No ápice do mergulho, o mergulhador está a 10,8 m 
acima da superfície da água. (a) Qual é a energia poten
cial do mergulhador no ápice do n1ergulho, em relação 
à superfície da água? (Veja a legenda da Figura 5.5.) 



(b) Assumindo que toda a energ ia potencial do mergu
lhador é convertida em energia cinética na superfície da 
água, a que velocidade em m /s o m ergulhador entrará 
na água? (c) O mergulhador realiza trabalho ao entrar 
na água? Explique? 

5.89 Quando u.m molde Gelo Seco'», C02(s), é convertido em 
C02(g) a pressão atmosférica e-78 ºC, o calor absorvido 
pelo sistema excede o aumento na energia interna do 
C02• Por que isso ocorre? O que acontece com a energia 
restante? 

5.90 Os air-bags que fornecem proteção em. automóveis no 
caso de un1 acidente expandem como resultado de uma 
reação química rápida. Do ponto de vista dos reagentes 
químicos como o sistema, o que você esperaria para os 
sinais de q e 1v nesse processo? 

(5.91] Uma lata de alumínio de refrigerante é colocada em u.m 
congelador. Mais tarde, descobre-se que a lata rom
peu-se e seu conteúdo congelou. Foi realizado trabalho 
quando a lata se rompeu. De onde veio a energia para 
esse trabalho? 

5.92 Com exceção das reações nucleares, nas quais matéria e 
energia interconvertem-se em uma extensão que pode 
ser medida, a afirmação clássica da primeira lei da ter
modinântlca pode ser escrita como a seguir: n energia do 
1111iverso é co11stn11te. Essa afirmação é consistente com a 
Equação 5.5? Explique. 

15.93] Uma amostra de gás está. contida em uma montagem do 
tipo cilindro e êmbolo. O sistema sofre a mudança de es
tado n1ostrada no desenho. (a) Suponha primeiro que o 
cilind.ro e o êmbolo são iso.lantes térmicos perfe itos que 
não permiten1 a transferência de calor. Qual é o valor de 
q para a mudança de estado? 

Qual é o sinal de iv para a m.udança de estado? O que 
pode ser dito sobre ti.E para a mudança de estado? (b) 
Agora suponha que o cilindro e o êmbolo são feitos de 
um condutor térmico con10 um 1netal. Durante a mu
dança de estado, o cilindro toma-se mais quente ao to
que. Qual é o sinal de q para a mudança de estado nesse 
caso? Descreva a diferença no estado do sistema ao fina l 
do processo nos do.is casos. O que pode ser dito sobre os 
va lores relativos de t:.E? 

[5.94] As estalactites e estalagmites de calcário são formadas 
em cavernas pela da seguinte reação: 
Ca2•(nq) + 2HC03-(nq) CaC03(s) + COi(g) + H 20(/) 
Se 1 mo! de CaC03 forma-se a 298 K sob uma pressão de 
1 atrn, a reação realiza um trabalho PV de 2,47 kj, empur
rando a atmosfera à medida que o C02 gasoso se forma. 
Ao mesmo tempo, 38,95 kJ de calor é absorvido do meio 
an1biente. Quais os valores de ôH e ó.E para essa reação? 
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[5.95] Considere os sistemas mostrados na Figura 5.10. Em um 
caso a pilha descarrega-se con1pletamente ao passar cor
rente por uma resistência e a outra ao fazer funcionar 
um ventilador. Ambos os processos ocorrem à pressão 
constante. Enl an1bos os casos a variação no estado do 
sistema é a mesma. A pilha passa de totaltnente carrega
da para totalmente descarregada. já em um caso, o calor 
liberado é grande e no outro, é pequeno. A variação de 
entalpia é a mesma nos dois casos? Caso não seja, co1no 
a entalpia pode ser considerada função de estado? Caso 
seja, o que pode ser dito sobre a relação entre variação 
de entalpia e q nesse caso, comparado com outros que 
temos considerado? 

5.96 Uma casa foi projetada para ter características de ener
gia solar inerte. A alvenaria é para ser incorporada ao in
terior da casa para agir como um absorvente de calor. 
Cada tijolo pesa aproxilnadamente 1,8 kg. O calor espe
cifico do tijolo é 0,85 J I g K. Quantos tijolos devem ser in
corporados ao interior da casa para .fornecer a mesma 
capacidade calorífica que 1,7 x 103 gal de água? 

(5.97) Um calorímetro do tipo copo de isopor como aquele 
mostrado na Figura 5.18 contém 150,0 g de água a 25,1 ºC. 
Um bloco de 121,0 g de cobre metálico é aquecido a 
100,4 "C colocando-o em wn béquer com água fervente. 
O calor específico do Cu(s) é 0,385 J /g K. O Cu é adicio
nado ao caJodmetro e depois de um tempo o conteúdo 
do copo atinge uma temperatura constante de 30,l ''C. 
(a) Deten:nine a quantidade de calor, em], perdida pelo 
bloco de cobre. (b) Determine a quantidade de calor ob
tida pela água. O calor específico da água é 4,18 J I g .K. 
(e) A diferença entre suas respostas para os itens (a) e (b' 
deve-se à perda de calor através dos copos de Styrofoam 
e ao calor necessário para aumentar a ten1peratura das 
paredes internas do dispositivo. A capacidade calorífica 
do calorímetro é a quantidade de calor necessária para 
aumentar a temperatura do dispositivo (o copo e a tam
pa) de 1 K. Calcule a capacidade calorífica do caloríme
tro en1J/K. (d) Qual seria a temperatura final do sistema 
se todo o calor perdido pelo bloco de cobre fosse absor
vido pela água no calorímetro? 

[5.98] (a) Quando uma amostra de 0,235 g de ácido benzóico so
fre combustão em uma bomba calorimétrica, a temperatu
ra aumenta 1,642 °C. Quando uma an1ostra de 0,265 g de 
cafeúla, CgH100zN41 é queimada, a temperatura aumenta 
1,525 ºC. Usando o valor de 26,38 kJ/g para o calor de 
combustão do ácido benzóico, calcule o calor de combus
tão por mo! de cafeína a volume constante. (b) Suponha 
que exista uma incerteza de 0,002 "C em cada leitura da 
temperatura e que as n1assas das amostras são medidas 
para 0,001 g, qual é a incerteza estimada no valor calcula
do para o calor de combustão por molde cafeína? 

5.99 Um homen1 de 200 lb decide adicionar à sua rotina de 
exercícios a caminhada por três lances de escada (45 ft), 20 
vezes ao dia. Ele calcula que o trabalho necessário para au
n1entar sua energia potencial dessa forma permitirá que 
ele coma uma porção extra de batatas fritas, a 245 Cal, sem 
aumentar sua n1assa. Essa suposição está correta? 

5.100 A quein1a do metan o em oxigênio pode produzir três di
ferentes produtos contendo carbono: fuJjgen1 (partícu
las muito finas de grafite), CO(g) e C02(g). (a) Escreva 
três equações balanceadas para a reação do gás metano 
com oxigênio para produzir esses três produtos. Em 
cada caso assuma que o único produto além desses seja 



180 Química: a ciência central 

H20(/). (b) Determjne asentalpias padrão para as rea
ções do item. (a). (e) Por que, quando a quantidade de 
oxigênio é adequada, o C02(g) é o produto, que con
tém carbono, predominante da combustão do metano? 

5.101 A partir dos seguintes dados de três combustíveis 
promissores, calcule qual poderia fornecer n1ais ener
gia por unidade de volume: 

Combus tível 

Nitrometano, 
C21-15N02(/) 

Etanol, CzH50H(l)• 

Metilhi.drazina, 
CH6N2(/) 

Densidade 
a 20 ºC 
(g/cmJ) 

1,052 

0,789 

0,874 

Entalpia molar 
de combustão 
(kJ/mol) 

- 1.368 

- 1.367 

-1.305 

5.102 Os hidrocarbonetos aceti leno (CzH2) e benzeno (C6HJ 
têm a mesma fórm ula mínima. O benzeno é um hidro
carboneto 'aromático', que é surpreendentem.ente es
tável por causa de sua estrutura. (a) Usando os dados 
do Apêndice C, determine a variação da entalpia pa
drão para a reação 3C2~(g) C6~(1). (b) Qual 
tem a maior entalpia, 3 mols de gás acetileno ou 1 mol 
de benzeno liqwdo? (c) Deterntine o calor específico 
de combustão em kJ / g para o acetileno e o benzeno. 

f5.103) Estão relacionados aqui três hidrocarbonetos comuns 
que contêm quatro carbonos, junto com suas entalpias 
padrão de formação: 

Hidrocarboneto 

1,3-butadieno 

1-buteno 
n-butano 

Exe rcícios cumulativos 

Fórmula 

C4H6(g) 
C4H8(g) 

C4H1o(g) 

!ili / (kJ/mol) 

111,9 

1,2 

-124,7 

5.107 Considere a combustão de uma útuca molécula de 
CH4(g). (a) Qual a energia, em J, produzida durante 
essa reação? (b) Um fóton caracterísbco de raios X ten1 
uma energia de 8 keV. Como a energia de combustão 
se compara à energia do fóton de raios X? 

5.108 Considere a dissolução do NaCI em água, ilustrada 
na figura 4.3. Digan1os que o sistema consiste de O, 1 
mol de NaCI e 1 L de água. Considerando que o 
NaC1 se dissolve prontamente em água e que os íons 
são fortemente estabilizados pelas moléculas de 
água, como mostrado na figura, é seguro concluir 
que a dissolução do NaCI em água resulta en1 unia 
entalpia mais baixa para o sistema? justifique sua 
resposta. Qual evidência experimental você exanti
naria para testar essa pergunta? 

Usado há vários anos como combustível no Brasil (N. do T.) 

(a) Para cada uma dessas substâncias, calcule a ental
pia molar de combustão em C02(g) e H20(/). (b) Cal
cule o calor específico de combustão em kJ/ g para 
cada wn desses compostos. (c) Para cada ludrocarbo
neto, determine a porcentagem en1 massa de hidrogê
nio. (d) Comparando suas respostas dos itens (b) e (c), 
proponha uma relação entre o conteúdo de hidrogê
rtio e o calor específico de combustão dos hidrocarbo
netos. 

5.104 Os dois aç(1cares comuns, glicose (C6H 120 6) e sacaro
se (C12H220 11), são ambos carboidratos. Suas enta lpi
as padrão de fo rmação são dadas na Tabela 5.3. 
Usando esses dados, (a) calcule a entalpia molar de 
combustão em C02(g) e ~O(/) para os dois açúcares; 
(b) calcule a entalpia de combustão por grama de cada 
açücar; (c) determine como suas respostas para o item 
(b) comparam-se con1 o calor específico de con1bustão 
médio dos carboidratos abordados na Seção 5.8. 

(5.105) Estima-se que a quantidade liquida de dióxido de car
bono fixada pela fotossíntese na superfície da Terra é 
5,5l<1016g / anodeC02. Todoessecarbonoéconverti
do em glicose. (a) Calcule a energia estocada pela fo
tossíntese na Terra por ano em kJ. (b) Calcule a taxa 
média de conversão de energia solar em energia das 
plantas em MW (1 W = 1 J/s). Uma usina nuclear 
grande produz aproximadamente 1a3 MW. A energia 
de quantas usinas nucleares como essa eqwvalem à 
conversão da energia solar? 

(5.1061 A amônia (NH3) ferve a -33 ºC; a essa temperatura sua 
densidade é 0,81 g/cml. A entalpia de formação da 
NH3(g) é-46,2 kJ / mol, e a entaJpia de vaporização da 
Nr!3(g), 23,2 kJ/mol. Calcule a variação de entaJpia 
quando 1 L de NH3 líquida é queimada ao ar para pro
duzir N 2(g) e H20{g). Como esse val.or se compara 
com o llH para a combustão completa de 1 L de meta
nol líqwdo, CH30H(f)? Para o CH30H(I), a densidade 
a 25 ºC é 0,792 g/ cm3 e o AHj é igual a -239 kJ / mol. 

5.109 Considere as seguintes reações de oxirredução não 
balanceadas em solução aquosa: 

Ag+(nq) + Li(s) Ag(s) + Lt(nq) 
Pe(s) + Na +(nq) Fe2+(nq) + Na(s) 

K(s) + H 20(1) ) KOH(nq) + ~(g) 
(a) Faça o balanceamento das reações. (b) Usando os 
dados do Apêndice C, calcule o llflº para cada uma 
das reações. (e) Baseado nos valo res que você obte
ve para o llH 0

, quais das reações você esperaria ser 
favorável? Quais você esperaria não ser favoráveis? 
(d) Use a série de atividade para prever quais dessas 
reações ocorreriam. <JUO (Seção 4.4) Esses resultados 
estão de acordo com sua conclusão do item (c) des te 
problema? 



[5.110) Considere as seguintes reações de neutralização ácida 
envolvendo a base forte aOH(aq): 
HNOl(nq) + aOH(nq) aNO,(nq) + H20(1) 

HCl(aq) + NaOH(nq) NaCl(aq) + H 20(/) 
NH1"(nq) + aOH(nq) _ , 

NH3(nq) + a -Cnq) + H20(/) 
(a) Usando os dados do Apêndice C, caJcule o 6H 0 para 
cada uma das reações. (b) Como visto na Seção 4.3, o áci
do nítrico e o ácido clorídrico são fortes. Escreva as 
equações iônicas simplificadas para a neutralização des
ses ácidos. (e) Compare os valores de 6H 0 para as duas 
primeiras reações. O que se pode concluir? (d) Na tercei
ra equação o NH/(nq) age como um ácido. Baseado no 
valor do t.Hº para ess.:1 reação, você acha que ele é um 
ácido forte ou fraco? Explique. 

5.111 Considere duas soluções, a primeira sendo 50,0 mL de 
1,00 1nol/L de Cu504 e a outra 50,0 mL de 2,00 mol/L 
de KOH. Quando as duas soluções são misturadas em 
um calorímetro de pressão constante, forn1a-se um 
precipitado e a temperatura da n1istura sobe de 21,5 ºC 
para 27,7 ''C. (a) Antes da mistura, quantos gramas de 
Cu estavam presentes na solução de CuSO~? (b) De
tern1ine qual o pr<.'Cipitado formado. (e) Escreva as 
equações con1pleta e iônica sin1plificada para a reação 
que ocorre quando as duas soluções são misturadas. 
(d) A partir dos dados calorin1élricos, calcule o 6H 
para a reação que ocorre na mistura. Suponha que o 
calorimetro absorva apenas quantidades desprezíveis 
de calor, que o volume total da solução seja 100,0 mL e 
que o calor específico e a densidade da solução após a 
mistura sejam os mesmos da água pura. 

5.112 A reação de metátese entre Ag 0 3(nq) e aCl(nq) 
ocorre como a seguir: 

(5.1131 

5.114 
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AgN03(nq) + NaCl(nq) Na 0 3(nq) + AgCl(s) 
(a) usando o Apêndice C, calcule o 6H 0 para a equa
ção iônica simplificada dessa reação. (b) Qual valor 
você esperaria para o t.H º da equação molecular to
tal comparado com o da reação iônica simplificada? 
Explique. (e) Use os resultados de (a) e (b) junto com 
os dados do Apêndice C para determinar o valor de 
t.H{ para o AgN03(nq). 
Uma amostra de um hidrocarboneto sofre combustão 
completa em 0 2(g) para produzir 21,83 g de C02(g), 
4,47 g de H20(g) e 311 kj de calor. (a) Qual ma5.5a da 
amostra de hidrocarboneto sofreu combustão? {b) 
Qual é a fórmula mínima do hidrocarboneto? (e) Cal
cule o valor do t.H {.por unidade de fórmula mínima 
do hidrocarboneto. (d) Você acha que o hidrocarbone
to é um daqueles relacionados no Apt'.!ndice C? Justifi
que sua resposta. 
A molécula de metano, Cl-1'~, tem a geometria mostra
da na Figura 2.21. ln1agine u1n processo hipotético no 
qual a molécula de 1netano é 'expandida' simultanea
mente por n1eio do alongamento das quatro ligações 
C-H para o infinito. Então, temos o processo: 

CH4(g) C(g) + 4H(g) 
(a) Compare esse processo com a reação inversa que 
representa a entalpia padrão de formação. (b) Calcule 
a variação de cntalpia em cada caso. Qual é o processo 
mais endotérmico? Qual a razão para a diferença nos 
valores de 6H 0 ? (c) Suponha que 3,45 g de CH~(g) rea
gem con1 1,22 g de F2(g), formando CF~(g) e HF(g) 
como os únicos produtos. Qual é o reagente limitante 
da reação? Assumindo que a reação ocorre a pressão 
constante, qual a quantidade de calor liberado? 



Capítulo 

Estrutura eletrônica 
dos átomos 

· l 1 1 1 abordad a no Capítulo 2, surgiu basicamen-
te d e observações experimentais. Os elementos que exibem propriedades 
similares foram colocados juntos na mesma coluna da tabela. Mas quais são 
as razões fundamentais para essas similaridades? Por que, por exemplo, 
tanto o sódio quanto o potássio são metais leves e reativos? Por que tanto o 
hélio quanto o neônio são gases não-reativos? Por que todos os halogênios 
reagem com o hidrogênio para formar com postos q ue contêm um átomo de 
hidrogênjo e um átomo de ha logênio? 

Quando os átomos reagem, são os elétrons que interagem. O segredo 
para responder a perguntas como as propostas no parágrafo anterior está 
no entendimento do comportamento dos elétrons no átomo. A distribuição 
dos elétrons em um átomo é chamada estrutura eletrônica. A estrutura ele
trônica de um áton10 aplica-se não apenas ao número de elétrons que um 
á tomo possui, mas também a suas distribuições ao redor do núcleo e a suas . 
energias. 

Como veremos, os e létrons não se compo rtam corno nada que estan1os 
acostumados no mundo macroscópico. O conhecimento de estrutura ele
trônica é resultad o de um dos principais desenvolvimentos da ciência no 
século XX, a teoria q11f111ticn. Neste capítulo descreveremos o desenvolvi
mento da teoria q uântica e como esta levou a uma descrição consistente das 
estruturas eletrônicas dos elementos. Exploraremos algumas ferramentas 
usadas na 111ecft11icn q11â11ficn, a nova física que teve de ser desenvolvida para 
d escrever os átomos corre tamente. Nos capítulos seguintes, veremos como 
esses conceitos são usados para explicar as tendências na tabela periódica e 
a formação de ligações entre os átomos. 

6.1 Natureza ondulatória da luz 

Muito do entendimento atual sobre a estrutura eletrônica dos á tomos 
veio da análise da luz emitida ou absorvida pelas substâncias. Para enten
der a base para o modelo atual de estrutura eletrônica, conseqüentemente, 
devemos primeiro compreender mais sobre a luz. A luz que podemos ver 
com nossos olhos, luz tiisíve/, é um tipo de rad iação eletromagnética . Como 
a radiação eletromagnética transporta energia pelo espaço, ela é também 
conhecida como e11ergin rndinnte. Existem vários tipos de radiação eletro
magnética além da luz visível. Essas diferentes formas - como ondas de 
rád io que "transportam" música, a radiação infravermelho (calor) de lareiras 

.,.. O que está por vir .,.. 

• O entendimento de como a luz (ener
gia r.idian t(', ou rndinçilo elclro111ag11é
tic11) interage com .1 matéria fornece 
uma compreensJo claTa do compor
tamento dos elétrons no átomo. 

• A rad iaçào cletromagru.~tica tem 
propriedades ondulatórias caracte
nL.adas por seu co111pri111e11to de 011da, 
sua Jreql1ê11cin e sua uelocidnde. 

• Estudos da radiaçào liberada por ob
jetos quentes e d.1 maneira pela qual 
a luL atinge uma superfície metálica 
desprendendo elétrons indicam que 
a radiação eletromagnética também 
tem característica de partículas e pode 
ser descrit.1 em termos de fóto11s. 

• O fato de os átomos desprenderem 
cores c.iracterísticas de luz (espectro 
d<' li11/1ns) fornece pistas sobre como 
os elétrons es~o arranjados nos áto
mos, le\•ando a dois importantes 
conceitos: os elétrons existem ape
nas C>m certos níveis de energia ao 
redor do n(1cleo e a energia está en
volvid,1 11,1 movimentação de u1n 
elétron de u1n nível para oulro. 

• A matéria também tem proprieda
de!. ondulatórias e é impossível de
terminar simult.1neamcnte a exata 
posição e o mo,'imcnto preciso de 
um elétron cm um átomo (pri11cípio 
da i11ct•rtezn de HeiSt."'11berg). 

• A maneira como os elétrons estão 
distribuídos nos átomos é descrita 
pela n1ecânica quântica em tennos 
de orbitais. 

• O conhecimento das energias dos 
orbital'> bem como algumas caracte
rística!> fundamentais dos elétrons 
permitem-nos determinar os modos 
pelos quais os elétrons estão distà
buídO!t entre \ ários orbitais em um 
átomo (co11fig11rações eletrô11icns). 

• A configur.1ção eletrônica de um áto
mo está relacionada com a localiza
c;ào do elemento na tabela periódica. 
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incandescentes e os raios X usados por um dentista - podem parecer muito di
ferentes umas das outras, porém elas compartilham certas características fun
damentais. 

Todos os tipos de radiações eletromagnéticas movem-se no vácuo a uma 
velocidade de 3,00 x 108 m / s, a velocidade dn luz. Além disso, todas têm caracte
rísticas ondulatórias semelhantes às das ondas que se movem na água. As on
das de água são o resultado da energia transferida para a água, talvez pela 
queda de uma pedra ou o movimento de um barco em sua superfície (Figura 
6.1). Essa energia é expressa como movimentos da água para cima e para baixo. 

Uma seção transversal de on~da de água (Figura 6.2) mostra que ela é perió
dica: o padrão de picos e depressões repeten1-se a intervalos regulares. Adis
tância entre picos (ou depressões) é chamada compr ime nto de onda. O nú
mero de con1primentos d e onda completo, ou ciclos, que passam por determi
nado ponto a cada segw1do, é a freqüência da onda. Podemos medir a 
freqüência da onda contando o número de vezes por segundo que wna rolha 
oscilando em sua superfície se move por um ciclo completo de movimentos 
para cima e para baixo. 

As características ondulatórias de un1a radiação eletromagnética de
vem-se a oscilações periódicas de intensidades de forças eletrônicas e magnéti
cas associadas com a radiação. Podemos apontar a freqüência e o comprimento 
de onda para essas ondas eletromagnéticas, como ilustrado na Figttra 6.3. 
Como a radiação eletromagnética se move à velocidade da luz, o comprimento 
de onda e a freqüência estão relacionados. Se o comprimento de onda é longo, 
existirão menos ciclos da onda passando por ua1 ponto por segundo; logo, a 
freqüência será baixa. De maneira inversa, para uma onda que tem freqüência 
alta, a distância entre os picos da onda deverá ser menor (comprimento d e 
onda curto). Essa relação inversa entre a freqüência e o comprimento de onda 
de uma radiação eletromagnética pode ser expressa pela seguinte equação: 

VÀ=C (6.1] 

onde v (ni) é a freqüência, À (lambda) é o comprimento de onda e c é a velocida
de da luz. 

A Figura 6.4 mostra os vários tipos de radiação eletromagnética distribuí
dos em ordem crescente de comprimento de onda, um mostrador chamado es
pectro eletro111agnético. Note que os comprimentos de onda se estendem por 
uma faixa enorme. Os con1prirnentos de onda dos raios gama são parecidos 
com os diâmetros dos núcleos atômicos, enquanto os de ondas de rádio po
de1n ser mais longos do que ua1 ca1npo de futebol. Note tan1bém que a luz visí
vel, que compreende os comprimentos de onda de aproximadamente 400 a 
700 nm, é uma porção extremamente pequena do espectro eletromagnético. 

Comprimento de onda, À 
Amplitude 

(a) Dois ciclos completos de 
comprimento de onda À 

À An1plitude 

T 
(b) Metade do comprio1ento de 

onda enl (a); freqüência 
duas vezes maior que a do item (a) 

- -E 

e 
e .. 

Figura 6.1 As ondas são formadas 
a partir do movimento de barcos. 
A variação regular dos picos e 
depressões permitem·nos perceber 
o movimento, ou a propagação, 
das ondas. 

Cornprimento 
de onda Pico 
I • • I da onda 

Depressão d a onda 

(a) 

(b) 

Figura 6.2 Ondas características 
de água. (a) A distância entre os 
pontos correspondentes em cada 
onda é chamado comprimento de 
onda. (b) O número de vezes por 
segundo que a rolha emerge ou 
afunda é chamado freqüência. 

(e) Mesn1a freqüência 
de (b), amplitude menor 

Figura 6.3 A energia radiante tem características de onda e constitui·se de ondas eletromagnéticas. Note que quanto mais 
curto o comprimento de onda, 1., mais alta é a freqüência, v. O comprimento de onda no item (b) tem a metade do 
comprimento da do item (a), e sua freqüência é, portanto, duas vezes maior. A amplitude das ondas está relacionada com a 
intensidade da radiação. Ela é a extensão máxima da oscilação de uma onda. Nesses diagramas, ela é medida como a 
distância vertical da linha média da onda até seu pico. As ondas em (a) e (b) têm a mesma amplitude. A onda em (c) tem a 
mesma freqüência daquela de (b), mas sua amplitude é mais baixa. 
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Figura 6 .4 Comprimentos de 
onda de radiação eletromagnética 
característicos de várias regiões do 
espectro eletromagnético. Note 
que a cor pode ser expressa 
quantitativamente pelo 
comprimento de onda. 

--------- Comprimento de onda (m) -----------~ 

Raios 
gama 

400 

Raios X 

1018 

10- 7 10- 5 10- 3 10- 1 

1 

' Ultra· ~ 
1 ' 1vj 6lcta 
i 

Infra· 
verinelho 

1 1 
1 1 
1Microondas1 
1 1 
1 

1014 1012 1010 

Região visível 

500 600 

101 103 

Freqüência de rádio 

- - Freqüência (s- 1) 

700 750 nn1 

Podemos ver a luz visível por causa das reações quínúcas que ela provoca em nossos olhos. A unidade de compri
mento J\ormalmente escolhida para expressar o comprimento de onda depende do tipo de radiação, como n1ostra
do na Tabela 6.1. 

A freqüência é expressa em ciclos por segundo, uma unidade também chamada hertz (Hz). Como se entende 
que ciclos estão envolvidos, as unidades de freqüência são geralmente dadas como 'por segundo', indicado por s-1 

ou /s. Por exemplo, un1a freqüência de 820 quilohertz (kHz), típica de estação de rádio AM, poderia ser escrita 
como 820.000 s-1

• 

COMO FAZER 6.1 

Duas ondas eletromagnéticas são representadas ao lado. (a) QLLal onda tetn a 
maior freqüência? (b) Se unIB onda representa a luz visível e a outra, a radia
ção infravermelho, quaJ é uma e quaJ é outra? 

Solução (a) A onda de baixo tem comprimento de onda mais longo (maior 
distância entre os picos). Quanto maior o comprimento de onda, menor a 
freqüência (v = c//..). Portanto, a onda de baixo tem freqüência rnenor, e a onda 
de cima tem freqüência maior. 
(b) O espectro eletromagnético (Figura 6.4) indica que a radiação infraverme
lho tem comprimento de onda mais longo do que a luz visível. Assim, a onda 
de baixo seria a radiação infravermelho. 

PRATIQUE 

Se uma das ondas na margem representa a luz azul e a oulra, a vermelha, qual 
seria qual? 

Respostn: a onda de baixo tem comprimento de onda mais longo (menor fre
qüência) e seria a luz vermelha. 

TABELA 6.1 Unidades de comprimenlos de onda comuns para radiações elelromagnéticas 

Unjdade Símbolo Comprimento (m ) Tipo de radiação 

Angstrõm A 10·10 Raios X 

Nanô1netro nm 10 .... Ultravioleta, visível 

Mícron Jlffi 10-{, Infra vermelho 

Milímetro mm 10.J lnfravem1elho 

Centímetro cm J0-2 Microondas 

Metro m l TV, rádio 
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COMO FAZER 6.2 

A luz amarela emitida por urna lâmpada de vapor de sódio usada para iluminação pública tem um comprimento de 
onda de 589 nm. Qual é a freqüência dessa radiação? 

Solução 

Análise: foi dado o comprin1ento de onda, À, da radiação e pede-se calcular a freqüência, v. 

Planejamento: a relação entre o comprimento de onda e a freqüência é dada pela Equação 6.1: 

VÀ = C 

Podemos resolver para freqüência, v, uma vez que conhecemos tanto À quanto e. (A velocidade da luz, e, é urna cons
tante fundamental cujo valor é dado no texto ou na tabela de constantes fundamentais no encarte que acompanha este 
livro.) 

e= 3,00x1a8 01/s 
Resolução: a resolução da Equação 6.1 para freqüência fornece: 

v = e/À 
Quando inserimos os valores de e e À, observamos que as unidades de comprimento nessas duas grandezas são diferen
tes. Podemos converter o co1nprio1ento de onda de nanõmetros para metros, de forma que as wúdades se cancelem: 

v = ~ = (3,00 x 10
8 

n1/s) ( 1 nm ) = S,09 x 1014 s· ' 
À 589nm 10 ... m 

Conferência: a freqüência alta é razoável por causa do comprin1ento de onda curto. A unidade é apropriada porque a 
freqüência tem unidade de 'por segundo' ou s·' . · 

PRATIQUE 

(a) Um laser usado em cirurgia de olhos, para reparar retinas descoladas, produz radiação com comprimento de onda 
de 640,0 nn1. Calcule a freqüência dessa radiação. (b) Uma estação de rádio FM transmite radiação eletromagnética a 
uma freqüência de 103,4 Ml-Iz (megahertz; 1MHz = 106 s"1

). Calcule o comprimento de onda dessa radiação. 

Respostas: (a) 4,688 x 1014 s· 1
; (b) 2,901 m. 

6.2 Energia quantizada e fótons 

Apesar de o 1node10 ondulatório da luz explicar muitos aspectos de seu 
comportamento, existem vários fenômenos que ele não pode explicar. Três 
desses são especialmente pertinentes para o entendimento de con10 a radiação 
eletromagnética e os á tomos interagem. Esses três fenômenos são (1) a emissão 
de luz por objetos quentes (chamada radiação de corpo preto porque os objetos es
tudados parecem pretos antes do aquecimento), (2) a e.missão de elétrons a par
tir de uma superfície metálica onde a luz incide (o efeito Jot.oe/étrico) e (3) a 
emjssão de luz a partir de átomos de gás excitados eletronicamente (esr1ectros de 
e111issfío). Examinaren1os os dois prilneiros a seguir e o terceiro na Seção 6.3. 

Objetos quentes e quantização da energia 
Quando os sólidos são aquecidos, eles emitem radiação, co.mo visto na in

candescêl1cia vermelha das trempes de um fogão elétrico e a luz branca brilhan
te de lâmpadas de tungstênio. A distribuição do comprimento de onda de uma 
radiação depende da temperah1ra, um objeto 'vermelho quente' que é mais frio 
do que um objeto 'quente branco' (Figura 6.5). No final do século XIX alguns fí
sicos estudavam esse fenômeno, tentando entender a relação entre a temperatu
ra e a intensidade e os comprimentos de onda da radiação emitida. As leis 
predominantes da física não podiam explicar essas observações. 

EJn 1900, um ffsjco aJemão chamado Max Planck (1858-1947) resolveu o 
problema fazendo uma suposição audaciosa: ele propôs que a energia p odia 
ser liberada (ou absorvida) por átomos apenas em 'pedaços' distintos de tama
nhos m.í'nimos. Planck deu o nome quantum (significando 'quantidade fixa') 
para a menor quantidade de energia que podia ser emjtida ou absorvida como 
radiação eletromagnética. Ele considerou que a energia, E, de um único quan
tum é igual à constante multiplicada pela freqüência. 

Fígura 6 .5 A cor e a intensidade 
de luz emitidas por um objeto 
quente depende da temperatura 
do objeto. A temperatura é mais 
alta no centro desse derramamento 
de aço fundido . Como resultado, 
a luz emitida do centro é mais 
intensa e de comprimento de onda 
mais curto. 
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Figura 6.6 A energia potencial 
de uma pessoa subindo uma 
rampa (a) aumenta de maneira 
uniforme e contínua, ao passo que 
a de uma pessoa subindo escada 
(b) aumenta de maneira gradual e 
quantizada. 

(a) 

E = hv 

1111 
li • :: • 

(b) 

1 

[6.2] 

A constante h, conhecida como constante de Planck, te1n val.or de 6,63 x 10-34 joule segundos (J s). De acordo 
com a teoria de Planck, a energia é sempre emitida ou absorvida pela matéria em múltiplos inteiros de l1v, 211v, 3hv e 
assin1 por diante. Se a quantidade de energia emitida por um átomo for 3hv, por exemplo, dizemos que foram emi.
tidos três quanta de energia (quanta é o plural de quantum). Além disso, dizemos que as energias permitidas são 
quantizadas, isto é, seus vaJores são restritos a determinadas quantidades. A proposta revolucionária de Planck 
sobre a energia ser quantizada foi comprovada e ele ganJ1ou o Prêmio Nobel de Física em 1918 por seu trabalhoso
bre teoria quântica. 

Se a noção de energias quantizadas lhe parece estranha, pode ser útil fazer uma comparação entre uma rampa e 
w11a escada (Figura 6.6). À medida que você sobe a rampa, sua energia potenciaJ aumenta uniformemente, de 1na.nei
ra contínua. Quando você sobe uma escada, você pode pisar apenas e111 degraus individuais, não entre eles, de modo 
que sua energia potencial es tá restrita a determinados valores e, portanto, é quantizada. 

Se a teoria quântica de Planck está correta, por que seus efeitos não são mais óbvios no nosso dia-a-dia? Por que 
as variações de energia parecem ser contú1uas em vez de quantizadas? Observe que a constante de Planck é um nú
mero extremamente pequeno. Portanto um quantum de energia, hv, será uma quantidade extremamente pequena. 
As regras de Planck com respeito à obtenção ou perda de energia são sempre as 1nesmas se estivermos preocupa
dos com objetos na escala de tam.anho de nossas experiências cotidianas ou com objetos microscópicos. Para obje
tos macroscópicos corno os seres humanos, a obtenção ou a perda de energia de um ÚJuco quantum de energia 
passa completamente despercebido. Entretanto, quando lidamos co1n matéria em nível atômico, o impacto das 
energias quantizadas é 1nu.ito mais significativo. 

O efeito fotoelétrico e fótons 

Poucos anos após Planck apresentar sua teoria, os cientistas começaram a ver sua apJjcabilidade para um gran
de número de observações experimentais. Rapidamente se tornou aparente que a teoria de Planck tinha com ela as 
sementes de uma revolução no modo como o mundo físico era visto. Em 1905, Albert Einstein (1879-1955) usou a 
teoria quântica de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, ilustrado na Figura 6.7. Os experimentos tinham mos
trado que a luz incidindo em uma superfície metálica limpa leva-a emitir elétrons. Para cada metal existe uma fre
qüência minima de luz abaixo da qual nenhum elétron é emitido. Por exemplo, a luz com freqüência de 4,60 x 1014 

s-1 ou maior faz com que o césio metálico emita elétrons, mas a luz de freqüências mais bruxas não tem efeito. 
Para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein supôs que a energia radiante atingindo a superfície metálica é um 

fluxo de pacotes minúsculos de energia. Cada pacote de energia, chamado fóton, comporta-se como uma partícula 
minúscula. An1pliando a teoria quântica de Planck, Einstein deduziu que cada fóton deveria ter uma energia pro
porcional à freqüência da luz: E= l1v . Portanto, a própria energia radiante é quantizada. 

Energia do fóton = E = /nJ [6.3] 
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Figura 6 . 7 Efeito fotoelétrico. 
Quando f6tons de energia 
suficientemente alta colidem com 
uma superfície metálica, elétrons 
são emitidos do metal, como em 
(a). O efeito fotoelétrico é a base 
da fotocélula mostrada em (b). 
Os elétrons emitidos são puxados 
para o terminal positivo. Como 
resultado, a corrente flui no 
circuito. As fotocélulas são usadas 
em medidores de luz para 
fotografia, bem como em 
numerosos outros dispositivos 
eletrônicos. 

ANIMAÇÃO 
Efeito fotoelétrico 

Quando um fóton a tinge o n1etal, ele pode literalmente desaparecer. Quando isso acontece, sua energia pode 
ser transferida para um elétron no metal. É necessária uma determinada quantidade de energia para que o elétron ven
ça as forças atrativas que o prendem ao metal. Se os fótons da radiação têm menos energia do que o limiar de ener
gia, os elétrons não adquirem energia suficiente para sair da superfícje do metal, mesmo que o feixe de luz seja 
intenso. Se os fótons têm energia suficiente, os el.étrons são emitidos. Se os fótons têm mais do que a energia míni
ma necessária para Uberar os elétrons, o excesso aparece co.mo energia cinética dos elétrons emiti.dos. 

Para entender me1J1or o que é um fóton, inwgine que você tem uma fonte de luz que produz radiação com um 
único comprimento de onda. Suponha também que você pode ligar e desligar a luz cada vez mais rapidamente de 
modo a fon1ecer manifestações repentinas e contínuas de energia. A teoria de fótons de Einstein nos diz que even
tualmente você atingiria a menor n1anifestaçào repentina de energia, dada por E =l1v. A menor manilestação de 
energia consiste em um único fóton de luz. 

COMO FAZER 6 .3 

Calcule a energia de um fóton amarelo cujo comprimento de onda é 589 nm. 

Solução 

Análise: o objetivo é calcular a energia, E, de um fóton considerando/, = 589 nm. 

Planejamento: podemos usar a Equação 6.1 para converter o comprimento de onda em freqüência: 

V = e/ ').. 

Podemos, a seguir, usar a Equação 6.3 para calcular a energia: 

E= l1v 

O valor da constante de Planck é dado tan to no texto quanto na tabela de constantes físicas no encarte que acompanha 
este livro: 

h = 6,63X10-~ JS 
Resolução: a freqüência, v, é calculada a partir do comprimento de onda dado, como mostrado em "Como fazer 6.2": 

V = C/À = 5,09 X 1014 
S I 

Portanto, temos: 

E = (6,63x 10.J.I J s)(5,09 x lO'"s-1
) = 3,37x10-•9 J 

Comentário: se um fóton de energia radiante fornece 3,37 x 10-•q J, ummol desses fótons fornecerá: 

(6,02 x 1023 fótons/ mo!) (3,37 x 10-1~ J / fóton) = 2,03 x lcf J /0101 

Essa é a ordem de grandeza de entaJpias de reações (Seção 5.4), de forma que a radiação pode romper ligações quími
cas, produzindo as chamadas reações fotoquf1nicns. 
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PRATIQUE 
(a) Um laser emite luz com. freqüência de 4,69 x 1014 s-1

. Qual é a en.ergia da radiação desse laser? (b) Se o laser entite 
um.a explosão ou P.ulso de energia contendo 5,0 x 1017 fótons de radiação, quaJ é a energia total desse pulso? (c) Se o 1.a
ser emite 1,3 x 10-2 J de energia durante um pulso, quantos fótons são emitidos durante o pulso? 
Respostas: (a) 3,11 x 10·•~ J; (b) 0,16 J; (c) 4,2 x 1014 fótons. 

FILME 
Testes de chama para metais 

Figura 6.8 Niels Bohr (à direita) 
com Albert Einstein. Bohr 
(1885- 1962) fez importantes 
contribuições para a teoria 
quântica. De 1911 a 1913 e.studou 
na Inglaterra, trabalhando primeiro 
com J. ). Thomson, na Universidade 
de Cambridge, e mais tarde com 
Ernest Rutherford, na Universidade 
de Manchester. Publicou sua teoria 
quântica do átomo em 1914 e 
recebeu o Prêmio Nobel de Física 
em 1922. 

A idéia de que a energia da luz depende de sua freqüência ajuda-nos a en
tender os diversos efeitos que os diferentes tipos de radjação eletromagnética 
causam à matéria. Por exemplo, altas freqüências (con1primento de onda cur
to) de raios X (Figura 6.4) fazem con1 que os fótons desse tipo tenham a]ta ener
gia, suficiente para causar danos aos tecidos e a té mesmo câncer. Portanto, 
normalmente são colocados avisos perto de equipamentos de raios X advertin
do-nos da radiação de alta energia. 

Apesar de a teoria de Juz de Einstein explicar o efeito fotoelétrico e muitas 
outras observações, ela apresentou uma situação embaraçosa. A luz é uma 
onda ou ela compõe-se de partículas? O fato é que ela possui propriedades de 
ambos. Comporta-se macroscopicame11te como uma onda, mas consiste em 
um conjw1to de fótons. Quando examinamos o fenômeno em nível atômico, 
observamos suas propriedades de partículas. É como se passássemos da des
crição de uma praia inteira para começar a examinar os grãos de areia dos 
quais a praia é constituída. 

6.3 Espectros de linhas e o modelo de Bohr 

Os trabalhos de Planck e Einstein abriram caminho para a compreensão de 
como os elétrons são distribuídos nos átomos. Em 1913 o físico dinamarquês 
NieJs Bohr (Figura 6.8) propôs uma explicação teórica dos espectros de linhas, 
outro fenômeno que intrigava os cientistas no século XIX. Vamos a princípio 
examinar esse fenômeno e, em seguida, estudar como Bohr usou as idéias de 
Planck e Einstein. 

Espectros de linhas 
Un1a fonte específica de energia radian te pode emitir um comprimento de 

onda único, como na luz de um laser (Figura 6.9). A radiação composta por um 
único comprimento de onda é chamada 11zonocron1ática. Entretanto, a maioria 
das radiações comuns, incluindo lâmpadas incandescentes e estrelas, produz 
radiação contendo muitos comprimentos de onda diferentes. Quando a radia
ção de fontes como essas é separada em seus diferentes comprimentos de onda 
componentes, um espectro é produzido. A Fígura 6.10 mostra com,o wn pris
ma dispersa a luz de uma lâmpada incandescente. O espectro produzido cons
tituí-se de uma faixa contínua de cores: o violeta ftu1de-se ao azul; o azuJ, ao 
verde, e assim por diante, sem nenhum ponto branco. Esse arco-íris, contendo 
luz de todos os comprimen tos de onda, é chamado es pect ro contín u o . 
O exemplo mais comum de um espectro contínuo é o arco-íris produzido pela 
dispersão da luz do sol através dos pingos de chuva ou neblina. 

Figura 6.9 Um feixe de laser 
refletido a partir da superfície de 
um disco de CD. Aparelhos de CD 
e similares usam um pequeno feixe 
de laser para ler a informação no 
disco. 

Nem todas as fontes de radiação produzem um espectro contínuo. Quan
do dilerentes gases são colocados sob pressão em um tubo e uma alta volta
gem é aplicada, os gases emite1n diferentes cores de luz (Figura 6.11). A luz 

emitida pelo gás neônio é a familiar incandescência vermelhado-alaranjada de muitos letreiros Luminosos, en
quanto o vapor de sód_io emite a luz característica de algumas luzes de rua modernas. Quando a luz vinda de tais 
tubos passa através de trm prisma, apenas linhas de poucos comprimentos de onda estão presentes nos espectros 
resultantes, como mostrado na Figura 6.12. As linhas coloridas são separadas por regiões pretas, que correspon
dem a comprimentos de onda ausentes na luz. Um espectro contendo apenas radiações de comprimentos de onda 
específicos é chamado espectro d e linhas. 
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Figura 6.1 O Um espectro visível 
contínuo é produzido quando um 
feixe estreito de luz branca atravessa 
um prisma. A luz branca poderia ser a 
luz do sol ou a luz de uma lâmpada 
incandescente. 

Figura 6.11 Gases diferentes emitem 
luz de cores características diferentes a 
partir da excitação com uma descarga 
elétrica: (a) hidrogênio; (b) neônio. 

Quando os cientistas detectaram pela primeira vez o espectro de linhas do hidrogênio na metade do século XIX, 
ficaram fascinados pela sua simplicidade. Em 1885 um professor suíço chamado Johann Balmer observou que os 
comprimentos de onda das quatro linJ~as do hidrogênio mostrado na Figura 6.12 encaixa de maneira intrigante em 
uma fórmula simples. Descobriu-se que linhas adicionais ocorriam nas regiões do ultravioleta e do infravermelho. 

Na 
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400 450 500 

550 
(a) 

550 
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600 650 

600 650 

700 run 

700 n1n 

Figura 6.12 O espectro de linhas de 
(a) Nal; (b) H. 
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Rapidamente a equação de Balmer foi estendida para uma equação mais geral, chamada equação de Rydberg, que 
permitiu calcuJar os comprimentos de onda de todas as Unhas espectrais do hidrogênio: 

.!. = (R H ) (J,-4J [ 6.4) 
À ,,- n· 

1 2 

Nessa fórn1LLla, Àé o comprimento de onda de uma linha espectral, RHéa constantedeRydberg (1,096776 x 107 m"1
) 

e n1 e112 são números inteiros e positivos, sendo 112 é maior que n1. Como a extraordinária simplicidade dessa equa
ção poderia ser explicada? Passaram-se mais 30 anos para que essa pergunta fosse responc:Lida, como veremos na . . -proxima seçao. 

O modelo de Bohr 

Depois que Rutherford descobriu a natureza nuclear do átomo (Seção 2.2), os cientistas pensavam no átomo 
como um 'sistema solar microscópico' no qual os elétrons descreviam uma órbita ao .redor do núcleo . . Para explicar 
o espectro de lll1has do hidrogênio, Bohr começou supondo que os e létrons moviam-se em órbitas circulares ao re
dor do núcJeo. Entretanto, de acordo com a física clássica, un1a partícula carregada (como um elétron) que se move 
em uma trajetória circular perderia energia continuamente pela emissão de radiação eletromagnética. À medida 
que o elétron perde energia, ele deve mover-se em forma de espiral em direção ao núcleo. Bohr abordou esse pro
blema quase da mesma forma que Planck tinha abordado o problema da natureza da radiação emitida por objetos 
quentes: Assumindo que as leis predominantes da física eram inadequadas para descrever todos os aspectos dos 
á tomos. Além disso, ele adotou a idéia de Planck de que as energias eram quantizadas. 

Bohr baseou seu modelo em três postulados: 
1. Somente órbitas d e certos raios, correspondendo a certas energias definidas, são permitidas para os elé

trons em u1n átonlo. 
2. Um elétron em certa órbita permitida tem certa energia especifica e está em um estado de energia 'permiti

do'. Um elétron em estado de energia permitido não irradiará energia e, portanto, não se moverá em forn1a 
de espiral em direção ao núcleo. 

3. A energia só é emitida ou absorvida por um eJétron quando ele n1uda 
de um estado de energia permitido para outro. Essa energia é emitida 
ou absorvida como fóton, E = ltv. 
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Figura 6.13 Níveis de energia no 
átomo de hidrogênio a partir do 
modelo de Bohr. As setas 
referem-se às transições do elétron 
de um estado de energia permitido 
para outro. Os estados mostrados 
são aqueles para os quais n = 1 a 
n = 6, e o estado para n = oo, para 
o qual a energia, E, é igual a zero. 

Os estados de energia do átomo de hidrogênio 

Começando com seus três postuJados e usando as equações clássicas de 
movimento e para interação entre cargas elétricas, Bohr calculou as energias 
correspondentes a cada órbita permitida. Essas energias encai.xavam-se na se
guinte fórmula: 

(6.5) 

O número inteiro 11, que pode assumir valores de 1 a infinito, é chamado 
11ú111ero quântico. Cada órbita corresponde a um valor diferente de /1 e o raio da 
órbita aumenta à medida que n aumenta. Dessa forma, a primeira órbita per
mitida (a órbita n1ais próxima ao núcleo) tem n = 1, a próxima órbita permitida 
(a segunda mais próxima do núcleo) tem n = 2, e assim por diante. 

As energias do elétron de um á tomo de hidrogênio dadas pela Equação 6.5 
são negativas para todos os valores de 11. Quanto mais baixa (mais negativa) 
for a energia, mais estável será o áto1no. A energia é mais baixa (mais negativa) para 

' 11 = 1. A medida que n awnenta, a energia torna-se sucessivamente menos ne-
gativa e aumenta. Podemos comparar essa situação a uma escada na quaJ os 
degraus são numerados da base para cima. Quanto mais alto uma pessoa subir 
(maior o valor de n), maior a energia. O estado de energia mais baixa (11 = 1, 
analogamente ao degrau da base) é cl1amado estado fundamental do átomo. 
Quando o elétron está em uma órbita de energia mais alta (menos negativa) -
n = 2 ou mais a lta - diz-se que o átomo está em estado excitado. A Figura 6.13 
mostra a energia do elétron em um átomo de hidrogênio para vários valores 
de 11. 
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O que acontece ao raio da órbita e à energia na medida em que 11 se torna infinitamente grande? O raio aumenta 
com 11

1
. Prontamente atingimos um ponto no qual o elétron está completamente separado de seu núcleo. Quando 11 

. , 
= oo, a energia e zero. 

Portanto, o estado no qual o elétron é removido do núdeo é o estado de referência, ou energia zero, do átomo 
de hjdrogênio. Esse estado de energia zero é mais alto em energia que os estados com energias negativas. 

No seu terceiro postulado, Bohr supôs que o elétron poderia 'pular' de um estado de energia permitido para 
outro, absorvendo ou emitindo fótons cuja energia radiante corresponda exatamente à diferença entre os dois esta
dos. Um elétron deve absorver energia para que ele mude para um estado de mais alta energia (um estado com um 
valor rnais alto de n). De maneira contrária, a energia radiante é emitida qua11do o elétron pula para um estado de 
energia mais baixa (um estado com menor valor de n ). Assim, se o elétron pula de um estado inicial, com energia E; 
para um estado final, con1 energia Ep a variação de energia é dada pela seguinte relação: 

(6.6) 

Portanto, o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio afirma que apenas freqüências espeáficas de luz que 
satisfazem a Equação 6.6 podem ser absorvidas ou emitidas pelo átomo. 

Substituindo a expressão de energia da Equação 6.5 na Equação 6.6 e recalculando v = cfA,, temos: 

lic -1s ô.E = hv =-= (-2,18x10 J) 
À 

1 1 
(6.7) 

Nessa equação, ní e 111 são os números quânticos principais dos estados inicial e final do átomo, respectivamente. 

Se n1 é menor que n;, o e létron move-se para mais perto do núcleo e ô.E é um número negativo, indicando que o áto
m o libera energia. Por exemplo, se o elétron move-se de n; = 3 para 111= l, temos: 

ÃE = (- 2,18 X 10-18 J) (
1

1
2 

-

3
\ ) = (- 2,18 X 10-IS j) ( : ) = - 1,94 X 10-18 J 

Sabendo a energia para o fóton emitido, podemos calcular sua freqüência ou seu comprimento de onda. Para o 
comprimento de onda, temos: 

?.. =.:_ = hc = (6,63x10-J-1 J s)(3,00 x 10
8 

n:l/s) = l,0
3 

x 10_7 tn 
v D.E 1,94 x 10-18 J 

Não incluín1os o sinal negativo da energia nesse cálculo porque o comprimento de onda e a freqüência são 
sempre fornecidos como grandezas positivas. O sentido do fJuxo de energia é indicado quando se diz que o fóton 
de con1primento de onda 1,03 x 10-1 m foi e111itido. 

Se resolvermos a Equação 6.7 para l/À e excluirmos o sinal negativo, teremos que essa equação derivada da 
teoria de Bohr corresponde à equação de Rydberg, Equação 6.4, obtida com dados experimentais: 

} 2,18 X 10-18 J l J 
- - - - -

'1c 112 n 2 
f 1 

De fato, a combinação das constantes, (2,18 x 10-18 J)/l1c é igual à constante de Rydberg, RH, para três algaris
mos significativos, 1,10 x 107 m -1

• Portanto, a existência de linhas espectrais pode ser atribuída aos pulos quantiza
dos de elétrons entre os níveis de energia. 
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COMO FAZER 6.4 

Usando a Figura 6.13, detern'line qual das seguintes transições eletrônicas produz a linha espectral de comprimento 
de onda mais longo: 11 = 2 para 11 = 1, 11 = 3 para 11 = 2 ou 11 = 4 para 11 = 3. 

Solução O comprimento de onda aun1enta à medida que a freqüência diminui (À = c/v). Naturalmente o 
comprimento de onda mais .longo estará associado à menor freqüência. De acordo com a equação de Planck, E = hv, a 
freqüência mais baixa está associada à energia mais baixa. Na Figura 6.13, a linha mais curta representa a menor 
variação de energia. Portanto, a transição 11 = 4 para /1 == 3 produz a linha de comprimento de onda mais longa 
(freqüência mais baixa). 

PRATIQUE 

Indique se cada uma das seguintes transições e letrônicas emite energia ou necessita de absorção de energia: (a) 11 = 3 
para /1 = l; (b) 11 = 2 para 11 = 4. 

Respostas: (a) emite e1lergia; (b) necessita de absorção de energia. 

limitações do modelo de Bohr 

Enquanto o modelo de Bohr oferece uma explicação para o espectro de linl1as do átomo de hidrogênio, ele não 
pode explicar o espectro de outros átomos, a não ser de uma maneira muito incipiente. Alén1 disso, exjste um pro
blema em descrever um elétron meramente como uma partícula circulando ao redor do núcleo. Como vimos na Se
ção 6.4, o elétron exibe propriedades de ondas, fato que nosso modelo de estrutura eletrônica deve contemplar. 
O modelo de Bohr é apenas um importante passo em direção ao desenvolvimento de um modelo mais abrangen
te. O mais irnporta11te sobre a teoria de Bohr é que ela apresenta duas idéias principais que também são incorpora
das por nosso modelo atual: (1) os elétrons existem apenas em níveis de energia distintos, que são descritos pelos 
números quânticos. (2) A energia está envolvida na movimentação de um elétron de um 1úvel para outro. Além 
disso, parte do vocabulário associado com o novo modelo remonta ao modeJo de Bohr. Por exemplo, ainda usa
mos a idéia de estados fundamentais e excitados para descrever as estruturas eletrônicas dos átomos. 

6.4 Comportamento ondulatório da matéria 

Nos anos posteriores ao desenvolvimento do modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, a natureza dual da 
energia radiante tornou-se un1 conceito familiar. Dependendo das circtmstâncias experimentais, a radiação parece 
ter um cru·áter ondulatório ou de partícula (fóton). Louis De Broglie (1892-1987), quando trabalhava em sua tese de 
doutoramento em física11a Sorbonne, en1 Paris, corajosamente ampliou essa idéia. Se a energia radiante pudesse se 
comportar, sob condições apropriadas, con10 um feixe de partícu las, a matéria, sob condições apropriadas, poderia 
possivelmente mostrar propriedades de uma onda? Suponha que o elétron girando em órbitas ao redor de um áto
mo de hidrogênio fosse visto como uma onda, com. um comprimento de onda característico. De Broglie sugeriu 
que o elétron, em seu 01ovimento ao redor do núcleo, tinha associado a ele um comprimento de onda particular . 
Ele propôs que o comprimento de onda característico do elétron ou qualquer outra partícula depende de sua mas
sa, n-1, e de sua velocidade, v. 

À=_!!_ [6.8] 
lllV 

(h é a constante de Planck.) A grandeza 111v para qualquer objeto é chamada seu momento. De Broglie usou o tern10 
ondas de matéria para descrever as características ondulatórias das partículas n1ateriais. 

Como a hipótese de De Broglie é aplicável a toda matéria, qualquer objeto de massa 111 e velocidade v daria ori
gem a uma onda de n1atéria característica. Entretanto, a Equação 6.8 indica que o comprimento de onda associado 
a um objeto de tamanl10 comum, como uma bola de goUe, é tão minúsculo que estará fora da faixa de qualquer 
observação possível. Esse não é o caso de um elétron porque sua massa é mwto pequena, con10 veremos em 
"Como fazer 6.5". 
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COMO FAZER 6.5 

Qual é o comprimento de onda de um elétron com velocidade de 5,97 x 106 
01/ s? (A massa do elétron é 9,11 x 10~ g .) 

Solução 

Análise: dadas a 1nassa, 111, e a velocidade, v, do elétron, devemos calcular seu comprjmento de onda de De Broglie, À.. 

Planeja m e nto: o comprimento de onda de uma partícula em movimento é dado pela Equação 6.8; o À.é caJculado sim
plesmente pela substituição das grandezas conhecidas, h, 111 e v. Entretanto, ao fazer isso devemos prestar atenção nas 
unidades. 

Resolução: usando o valor da constante de Planck, h = 6,63 x 10-.J.1 J se lembrando que 1J = 1 kg m2 / s2
, temos: 

À. =_!!_ 
111V 

(6,63 x10~14 J s) (1kt,>m2
/ s

2)(103gJ 
= (9,11 xlO :?l!g)(S,97 xlOº m/s) l J 1 kg 

= 1,22 x 10-10 n1 = 0,122 nm 

Comentário: comparando esses valores com os comprimentos de onda de radiações eletromagnéticas mostrados na 
Figura 6.4, observamos que o co.mprimento de onda desse elétron é aproximadamente o mesmo do comprimento de 
onda dos raios X. 

PRATIQUE 

Calcule a velocidade de um nêutron cujo comprimento de onda de De Broglie é 500 pm. A massa de um nêutron é 
dada na tabela que consta no encarte deste livro. 

Resposta: 7,92 x 102 m/s 

Poucos anos após De Broglie publicar sua teoria, as propriedades ondulatórias do elétron foram den1onstradas 
experimenta]mente. Os elétrons eram difratados pelos cristais, do mesmo modo que os raios X sofxiam difração. 
Assim, um fluxo de elétrons em movimento exibe os mesmos tipos de comportamento ondulatório que a radiação 
eletromagnética. 

A téauca de difração de elétrons tem se desenvolvido enormemente. No microscópio eletrônico as característi
cas ondulatórias do elétron são usadas para obter fotos de objetos m_inúsculos. Esse microscópio é uma importante 
ferramenta para estudar os fenômenos superficiais com ampliações muito grandes. A Figura 6.14 é uma fotografia 
de uma imagem de microscópio eletrônico, demonstrando que partículas minúsculas de matéria podem se com
portar como ondas. 

O princípio da incerteza 
A d.escoberta das propriedades ondulatórias da matéria levantou algumas 

questões novas e interessantes sobre a física clássica. Considere, por exemplo, 
uma bola descendo uma rampa. Usando a física clássica, podemos calcular sua 
posição, direção de movimento e velocidade a qualquer momento, com gran
de exatidão. Podemos fazer o mesmo para um elétron que exibe propriedades 
ondulatórias? Uma onda este11de-se no espaço e sua localização não é definida 
de mane.ira precisa. Dessa forma, podemos antecipar que é impossível determi
nar exatamei1te onde um elétron está localizado em um tempo determinado. 

O físico alemão Wemer Heise11berg (Figura 6.15) concluiu que a 11atureza 
dual da matéria coloca 1rma limitação fundamei1tal em como podemos deter
minar precisamente a posição e o mon1ento de qualquer objeto. A llinitação 
torna-se importante apenas quando trabalhamos com matéria en1 nível suba
tômico (isto é, con1 massas tão pequei1as quanto a de um elétron). O princípio 
de Heisenberg é cha1nado de princípio da incerteza. Quando aplicado aos elé
trons en1 um átomo, esse princípio afirma que é inerentemente impossível 
para nós saber de maneira simultânea tanto o exato momento do elétron quan
to sua posição específica no espaço. 

Heisenberg relacionou matematicamente a incerteza da posição (~-r) e o 
momento exatos (l\111.v) paxa uma quantidade envolvendo a constante de 
P lanck: 

Figura 6 . 14 Imagem de 
microscopia eletrônica, em cores 
realçadas, de vírus d a 
imunodeficiência humana (HIV) 
com ampliação de 240 mil. 
Em um m icroscópio eletrônico, 
o comportamento ondulatório de 
um feixe d e elétrons é utilizado do 
mesmo modo que um microscópio 
convencional usa o 
comportamento ondulatório de 
um feixe de luz. 
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Um cálculo rápido ilustra as implicações dramáticas do princípio da incer
teza. O elétron tem massa de 9,11x10"31 kg e move-se a uma velocidade média 
de aproximadamente 5 x 106 m/s em um átomo de hidrogênio. Vamos supor 
que conl1ecemos a velocidade para uma incerteza de 1°/o (isto é, uma incerte
za de (0,01)(5 x 106 m/s) = 5 x 104 m/s) e que essa é a única fonte importante 
de incerteza no momento para que Lltnv = nztlv . Podemos usar a Equação 6.9 
para calcula.r a incerteza na posição do elétron: 

Figura 6.15 Werner Heisenberg 
(1901- 1976). Durante seu estágio 
de pós-doutorado com Niels Bohr, 
Heisenberg formulou seu famoso 
princípio da incerteza. Aos 25 anos 
de idade, tornou-se o chefe da 
cadeira de física teórica na 
Universidade de Leipzig. Aos 32 
anos, foi um dos mais jovens 
cientistas a receber o Prêmio 
Nobel. 

,, 
6X >---

4nn16v 

(6,63 x 10·
34 

) s) = 
1 
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4rr(9,1lx10-31 kg)(S x 104 m/s) 

Uma vez que o diâmetro de um átomo de h idrogênio é apenas 2 x 10· 10 m, 
a incerteza é muito maior do que o taman110 do átomo. Portanto, essencial
mente, não temos idéia de onde o elétron está localizado no átomo. Por outro 
lado, se fôssemos repetir os cálculos com um objeto de massa ordinária, como 
uma bola de tênis, a incerteza seria tão pequena que isso não teria importância. 
Nesse caso, 111 é grande, e til está fora do domínio da medida, portanto sem 
conseqüência prática. 

A hipótese de De Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg estabele
ceram a base para uma nova teoria de estrutura atômica e mais largamente 

aplicável. Nessa nova abordagem, qualquer tentativa de definir precisamente a localização e o momento instantâ
neos do elétron é abandonada. A naturez.a ondulatória do elétron é reconhecida, e seu comportamento é descri to 
em termos apropriados para ondas. O resultado é um modelo que descreve precisamente a energia do elétron en
quanto define sua localização em termos de probabilidades. 

Uma olhar mais de perto Medição e o princípio da incerteza 

Sempre que qualquer medida é feita, existe algu1na 
incerteza. A experiência com objetos de dimensões co
muns, como bolas ou trens, ou equipamentos de laborató
rio, indica que a incerteza de urna medição pode ser 
diminuída com o uso de instrumentos mais precisos. De 
fato, podemos esperar que a incerteza na medida possa tor
nar-se indefinidamente pequena. No entanto, o princípio 
da incerteza afirma que há um Limite real para a precisão 
das medições. Esse linúte não é uma restrição à precisão 
com que os ii1strumentos podem ser feitos; mais propria
mente, é inerente à natureza. Esse lirnite não tem conse
qüências práticas quando lidamos com objetos de tamanho 
usual, mas suas implicações são enormes quando lidamos 
com parnculas subatômicas, como os elétrons. 

Para medir um objeto, devemos perturbá-lo, ao menos 
um pouco, com nosso aparelho de medição. lmagíne o uso 
de uma lanterna para localizar uma grande bola de borracha 
en1 um quarto escuro. Você vêa bola quando a luz da lanter
na pula da bola e bate em seus olhos. Quando um feixe de fó
tons colide com um objeto desse tan1anho, ele não a ltera sua 
posição ou momento em nenhuma extensão prática. Imagi
ne, no entanto, que você queira localizar um elétron de forma 
similar, fazendo a luz pular dele para um detector qualquer. 
Os objetos podem ser localizados a unia precisão que não é 
maior que o comprin1ento de onda da radiação usada. 

Assim, se desejamos uma medida precisa da posição de um 
elétron, devemos usar uni comprimento de onda curto. Isso 
significa que fótons de alta energia devem ser empregados. 
Quanto mais energía os fótons têm, maíor o mon1ento que 
eles conceden1 ao elétron quando eles colidem, o que altera o 
movimento do elétron de forma imprevisível. A tentativa 
para se medir corretamente a posição do elétron introduz in
certezas considerávejs em seu momento; o ato de medir a po
sição do elétron em um instante torna nosso conhecimento 
sobre sua futura posição impreciso. 

Suponha, dessa forma, que utilizemos fótons de compri
mento de onda longo. Uma vez que esses fótons têm energia 
mais baixa, a cinética do elétron não é tão primorosamente 
alterada durante a medição, mas sua posição será correspon
dentemente conhecida com menor precisão. Essa é a essência 
do princípio da incerteza: há 11r11n incerteUI en1 snber se n posição 
011o111or11e11to do elétron que não pode ser red11zido nlé111de11n1 cer
to 11lve1 111í11i1110. Quanto mais corretamente um é conhecido, 
menos precisamente o outro o é. Apesar de não podermos 
nunca saber a posição e o momento exatos de um elétron, po
demos falar sobre a probabilidade de ele estar em determina
dos lugares no espaço. Na Seção 6.5, introduzimos 1.1m 
modelo do átomo que fornece a probabilidade de encontrar
mos elétrons de energias específicas em certas posições e1n 
átomos. 
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6.5 Mecânica quântica e os orbitais atômicos 

Em 1926 o físico Austríaco Erwin Schrõdinger (1887-1961) propôs uma equação, conhecida atualmente como 
equação de onda de Schrõdinger, que incorpora tanto o comportamento ondulatório como o de partícula do elé
tron. Seu trabalho abriu uma nova maneira de lidar com partículas subatômicas conhecida como n1ecâ11ica qullntica 
ou 111eclln ica 011d11/ntória. A aplicação da equação d.e Schrõdinger requer cálculos avançados, e não nos preocupare
mos com os detalhes de sua abordagem. Entretanto, consideraremos qualitativamente os resultados que esse cjen
tista obteve, porque eles nos fornecem uma maneira nova e poderosa de ver a estrutura eletrônica. Vamos começar 
examinando a estrutura eletrônica do átomo mais sin1ples, o hidrogênio. 

A resolução da equação de Schrõdinger leva a uma série de funções matemáticas cl1arnadas fwlções de onda 
que descrevem a questão ondulatória do elétron . Essas funções são geralmente representadas pelo símbolo'ljl (a le
tra grega minúscula psi). Apesar de a função de onda em si não ter um significado físico direto, o quadrado da fun
ção d e onda, 'ljJ2

, fornece informações importantes sobre a localização de um elétron quando ele está em estado de 
energia permitido. 

Para o átomo de hidrogênio, as energias permitidas são as mesmas previstas pelo modelo de Bohr. Contudo, o 
modelo de Bohr supõe que o elétron está em órbita circular com alguns raios específicos ao redor do núcleo. No mo
delo da mecânica quântica, a localização do elétron não pode ser descrita de maneira tão simples. De acordo com o 
principio da incerteza, quando determinamos o momento do elétron com grande precisão, o conhecimento simul
tâneo de sua localização é mtüto incerto. Não podemos especificar a localização exata de um elétron u1dividual ao 
redor do núcleo. Majs propriamente, devemos nos contentar com uma espécie de con11ecimento estatístico. No 
m.odelo da mecânica quântica, por essa razão falamos da probnbi/idnde de o elétron ser encontrado em certa região 
do espaço em determinado instante. Resulta que o quadrado d.a função de onda, TjJ2, em um ponto determinado d o 
espaço represe11ta a probabilidade de o elétron ser encontrado nessa posição. Por essa razão, t/J2 é chamado d ensi
dade de probabilidade. 

Uma maneira de representar a probabilidade de encontrar o elétron em várias regiões de um átomo é mostrada 
na FigtLTa 6.16. Nessa figura a densidade de pontos representa a probabilidade d e encontrar o elétron. As regiões 
com densidade a lta de pontos correspondem a valores relativamente altos para 1/J2

• A densidade eletrônica é ou
tra maneira de expressar a probabi)jdade: as regiões onde existe alta probabilidade d e encontrar o elétron são re
giões de alta densidade ele trônica. Na Seção 6.6 falaremos mais sobre os modos de represen tar a densidade 
e le trônica. 

Orbitais e números quânticos 
A solução da equação de Schrõd inger para o átomo de hidrogênio produz um conjunto de funções de onda e 

energias correspondentes. Essas funções de onda são chamadas orbitais. Cada orbital descreve uma djstribuição 
específica de densidade eletrônica no espaço, co1no detenninado pela p robabilidade de densidade. Cada o rbital, 
conseqüentemente, tem energia e forn1a características. Por exemplo, o orbital 
de mais baixa energia no átomo de hidrogênio tem energia de -2,18 x 10-18 J e o 
forma to ilustrado na Figura 6.16. Observe que um orbital (modelo da mecânica 
quântica) não é o mesn10 que órbita (mod elo de Bohr). O modelo da mecânica 
quântica não se refere a órbitas porque o movimento d o elétron em um á tomo 
não pode ser medido ou localizado com precisão (princípio da incerteza de 
Heisenberg). 

O modelo de Bohr introduziu um único número quântico, n, para descre
ver certa órbita. O modelo da mecânica quântica usa três números quânticos, 
11, 1e1111, para descrever um orbital. Consideremos quais informações podemos 
obter a partir de cad a um desses e como eles estão relacionados entre si. 

z 

X 

Figura 6 .16 Distribuição da 
densidade eletrônica no estado 
fundamental do átomo de 

1. O 111í111ero quântico pri11cipal, 111 pode ter valores positivos e inteiros de 
1, 2, 3, e assim por diante. À medida que n aumenta, o o rbital torna-se 
maior, e o elétro11 passa mais tempo mais distante do núcleo. Um au- hidrogênio. 
mento em 11 significa também que o elétron tem energia alta e, por isso, 
está menos fortemente preso ao núcleo. Para o áton10 de hidrogênio, 
E11 = -(2,18 x 10-18 J)(l/n2

), como também previsto pelo modelo de Bohr. 
2. O segundo nún1ero quântico- o n1í111ero quântico azi111utn/1 /-pode ter valores inteiros de O a n -1 para 

cada valor de 11. Esse número q uântico define o formato d o orbital. (Consideraremos esses forma tos na 
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Seção 6.6.) O valor de I para determinado orbital é normalmente assinalado pelas letras s, p, d e f 1
, corres

pondendo aos valores de Ide O, l , 2 e 3, respectivamente, como resumido aqui*. 

Valor de I o 1 2 3 

Letra usada s p d f 

3. nú111ero quântico 111aguético, pode ter vnlores inteiros entre I e-/, inclusive zero. Esse número quântico descreve 
a orientação do orbital no espaço, como abordaremos na Seção 6.6. 

O conjunto de orbitais com o mesmo valor de n é chamado níveJ eletrôn.ico. Por exen1plo, todos os orbitais que 
têm n = 3 chamados terceiro nivel. Além disso, o conjunto de orbitais que têm os mesmos valores de n e I é chamado 
subnível. Cada subnível é desig11ado por um número (o valor de n) e tLma letra (s, p, d ouf, correspondendo ao va
lor de Z). Por exemplo, os orbitais que têm 11 = 3 e l = 2 são chamados orbitais 3d e estão no subnível 3d. 

TABELA 6.2 Relação entre os valores de n, I e m, até n = 4 

Valo res Designação do Valores possíveis Número de orbitais Número total de 
li possíveis de l s ubnível de n11 no subnível orbitais no nível 

1 o ls o 1 1 

2 o 2s o 1 

1 2p 1, 0, -1 3 4 

3 o 3s o 1 

1 3p 1, O, -1 3 
2 3d 2, l, O, -1, -2 5 9 

4 o 4s o 1 
1 4p 1, O, -1 3 
2 4d 2, l, O, -l, -2 5 
3 4f 3, 2, 1, O, -1, -2, -3 7 16 

A Tabela 6.2 res1tme os possíveis valores dos números quânticos l e 1111 para os valores de 11 até n = 4. As restri
ções aos possíveis valores dos nwneros quânticos dão origem às seguiJ1tes observações mais importantes: 

1. O nível com o número quântico principal n consistirá em exatamente 11 subníveis. Cada subnível corres
ponde a um valor permitido diferente de Ide 1a11-l . Portanto, o primeiro nível (n = 1) consiste em apenas 
um stibnível, o ls (/=O); o segundo nível (n = 2) consiste em dois subníveis, o 2s (/=O) e o 2p (/ = 1); o terceiro 
nível consiste em três subníveis, 3s, 3p e 3d, e assim por diante. 

2. Cada subnível consiste em um número específico de orbitais. Cada or-

ATIVIDADE 
Números quànticos 

bital corresponde a diferentes valores permitidos de 1111• Para determi
nado valor de/, existem 2/ + 1 valores permitidos de r111, variando de - / 
a+/. Portanto, cada subnívels (/=O) consiste de um orbital; cada subní
vel p (1=1) consiste em três orbi tais; cada subníveJ d (l = 2) consiste em 
cinco orbitais, e assim por diante. 

3. O número total de orbitais em um subnível é n2
, onde n é o número quântico principal do nivel. O número 

de orbitais resultantes para os subníveis - 1, 4, 9, 16- está relacionado com um padrão observado na ta
bela periódica: vemos que o número de elementos em uma de suas linhas - 2, 8, 18 e 32 - é igual a duas 
vezes esses nt'Lmeros. Discutiremos essa relação mais tarde na Seção 6.9. 

A Figura 6.17 mostra as energias relativas dos orbitais do átomo de hidrogênio até 11 = 3. Cada quadrícula re
presenta um orbital; os orbitais de mesmo subnível, como os do 2p, estão agrupados juntos. Quando o elétron está 
em um orbital de energia mais baixa (o orbital ls), diz-se que o átomo de hidrogênio está no seu estado f11 11da111ental. 
Quando o elétron está em qualquer outro orbital, o átomo está em estado excitado. A temperaturas ordinárias prati-

1 As letras s, p, d e f vêm das palavras 'sharp' (estreita), principal, difusa e fw1damental, que foram usadas para descrever certas 
características do espectro antes do desenvolvimento da mecânica quântica. 
Uma vez que I varia de O a n -1 e 11 varia de 1 a infinito, I pode assumir valores superiores a 3. Nesse caso continuaremos usando 
letras para representar os subníveis, ou seja I = 4 (g), 5 (li) e assim por diante, e111 ordem alfabética (N. do T.). 
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Fígura 6.17 Níveis de energia 
dos orbitais para o átomo de 
hidrogênio. Cada quadrícula 
representa um orbital. Observe 
que todos os orbitais com o 
mesmo valor para o número 
quântico principal, n, têm a 
mesma energia. Isso se aplica 
apenas a sistemas de um elétron. 

camente todos os átomos de hidrogênio estão em se1.LS estados fundamentais. O elétron pode ser excitado para um 
orbital de mais alta energia pela absorção de um fóton de energia apropriada. 

COMO FAZER 6.6 

(a) Sem consultar a Tabela 6.2, determine o nún1ero de subníveis no quarto iúvel, isto é, para 11 = 4. (b) Dê non1e para 
cada um desses subníveis. (c) Quantos orbitais existem em cada um desses subníveis? 

Solução (a) Existem 4 subníveis no quarto nível, correspondendo a quatro valores de I (0, l, 2 e 3). 
(b) Esses subníveis são chamados 4s, 4p, 4d e 4f O número dado na designação de um. subnível é o número quântico 
principal, 11; a letra seguinte designa o valor do núnlero quântico azimutal,/. 
(c) Existe um orbital 4s (quando I = O, há apenas um valor possível para 1111: O). Existem três orbitais 4p (quando I = 1 há 
três valores possíveis para 1111: l, O e - 1 ). Existem cinco orbitais4d (quando I = 2, há quatro valores possíveis para 1111: 2, 1, O, 
- 1, - 2). Existem sete orbitais 4j' (quando I = 3, há sete valores possíveis para 1111: 3, 2, 1, O, - 1, - 2, -3). 

PRATIQUE 

(a) Qual é a designação para o subnível 11 = 5eI = 1? (b) Quantos orbitais existem nessesubnível? (e) Indique os valores 
de 1111 para cada um desses orbitais. 
Respostas: (a) Sp; (b) 3; (e) 1, O, - 1. 

6.6 Representações de orbitais 

Na discussão sobre o rbitais enfati2amos até agora suas energias. No entanto a fu11ção de onda também fornece 
informações sobre a localização do elétron no espaço quando ele está em estado específico de energia permitido. 
Vamos examinar as maneiras pelas q ua is p odemos visualizar os orbitais. 

Orbitais s 
O orbital de mais baixa energia, o ls, é esférico, como mostrado na Figura 6.16. As figtu·as desse tipo, n1ostran

do a densidade eletrônica, é um dos vários modos usados para auxílio na visualização dos orbitais. Essa figura in
dica que a probabilidade de encontrar o elétron diminui à medida que nos afastamos do núcleo em qualquer 
direção específica. Quando a função de probabilidade, tp2

, para o orbital l s é colocada em um gráfico como função 
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Figura 6.18 Distribuição de 
densidade eletrônica nos orbitais 1 s, 
2s e 3s. A parte inferior da figura 
mostra como a densidade eletrônica, 
representada por 'ljl, varia como 
função da distância r ao núcleo. Nos 
orbitais 2s e 3s a função de densidade 
eletrônica cai para zero a certas 
distâncias do núcleo. As superfícies ao 
redor do núcleo nas quais l/J2 é zero 
são chamadas nós. 

ANIMAÇÃO 
Distribuiçilo eletrônica radial 

ls 

2s 

3s 

Figura 6.19 Representações de 
superfícies limite para os orbitais 
1 s, 2s e 3s. Os raios relativos das 
esferas correspondem à 
probabilidade de 90% de se 
encontrar o elétron dentro de cada 
esfera. 

Orbitais p 

A altura do gráfico 
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da distância a partir do núcleo, r, ela aproxima-se de zero rapidamente, como 
mostrado na Figura 6.18 (a). Esse efeito indica que o elétron, puxado em dire
ção ao núcleo por forças eletrostáticas, é improvável de ser encontrado longe 
do núcleo. 

Se considerarmos analogamente os orbitais 2s e 3s do hidrogênio, desco· 
briremos que eles são também esfericamente simétricos. Na realidade, todos os 
orbitais s são esfericamente simétricos. A maneira pela qual a função de proba· 
bilida de, 1/J2

, varia com r para os orbitais 2s e 3s é mostrada na Figura 6.18 (b) e 
(c). Observe que para o orbital 2s, 1/J2 vai para zero e depois aumenta de novo 
em valor antes de finalmente se aproximar de zero a um maior valor der. 
As regiões intermediárias 011de 1/J2 é zero são cl1amadas nós. O número de nós 
aumenta com a elevação do valor do núm.ero quântico principal, n. O orbital 3s 
possui dois nós, como ilustrado na Figura 6.18 (c). Observe também que à me
dida que n aumenta, é cada vez mais provável que o elétron seja encontrado 
distante do núcleo. Isto é, o tamanl10 do orbital aumenta com o aumento de n. 

Um método muito utilizado para representar orbitais é mostrar uma su
perfície .limite que inclui alguma porção substancial, digamos 90o/o, da densi· 
dade eletrônica tota l para o orbital. Para os orbitais s, essas representações de 
contorno são simplesmente esferas. As representações de superfície limite ou 
de contorno dos orbitais l s, 2s e 3s estão mostradas na Figura 6.19. Elas têm o 
mesmo formato, mas d ife rem no tamanho. Apesar de os detalhes de como a 
densidade eletrônjca varia dentro da superfície se perderem nessas represen· 
tações, essa não é uma desvantagem séria. Pru·a a maioria das abordagens qua
litativas, as mais inlportantes características dos orbitais são os tamanhos 
relativos e os forma tos. Essas características são adequadamente mostradas 
pelas representações de s uperfície limite. 

A distribuição da densidade eletrônica para um orbital 2p é mostrada na Figura 6.20 (a). Como poden1os ver a 
partir dessa figura, a densidade eletrônica não está distribuída de forma esférica como em um orbital s. Em vez dis
so, a densidade eletrônica está concentrada em duas regiões en1 ambos os lados do núcleo, separadas por un1 nó no 
núcleo. Dize1nos que esse orbital na forn1a de halteres tem dois fób11/os. É útil lembrar que não estamos fazendo 
afirmações de como o elétron está se n1ovendo dentro do orbital; a Figura 6.20 (a) retrata a distribuição 111édin da 
densidade eletrônica em um orbital 2p. 

Cada nível começando com n = 2 tem três orbitais; portanto, existem três orbitais 2p, três orbitais 3p, e assim 
por diante. Os orbitais de determinado valor de n (isto é, de determinado subnivel) têm o mes.mo tamanl10 e for
ma, mas diferem entre eles na orientação espacial. Geralmente representamos os orbitais p desenhando o forma
to e a orientação de suas hmções de onda, como mostrado na Figura 6.20 (b). ~conveniente rotulá-los como 
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z z z z Figura 6 .20 (a) Distribuição de 
1 densidade eletrônica de um orbital 

2p. (b) Representações dos três 
orbitais p. Observe que o índice 
inferior nos símbolos dos orbitais 

y X y X y X 
indica o eixo ao longo do qual o 

X y orbital se encontra. 

1 Pz Px Py 

(a) (b) 

orbitais p ... , Py e P=· Os índices inferiores de letras indicam o eixo ao longo do qual o orbital está orientado.2 Do 
mesmo modo que os o rbitais s, os o rbitais p aumentam de tamanho quando passamos de 2p para 3p, deste para 
4p, e assim por diante. 

Orbitais d e f 
Quando n é igual ou maior que 3, encontramos os orbitais d (para o qual I = 2). Existem cinco orbitais 3d, cinco 

orbitais 4d etc. Os diferentes orbitais d em determinado nível têm diferentes formatos e orientações no espaço, 
como mostrado na Figura 6.21. Quatro das superfícies limite dos orbitais d têm formato de 'trevo de quatro folhas' 
e cada uma se encontra principalmente em um plano. Os dxy' dr: e dr- situam-se nos planos xy, xz e yz, respectiva
mente, como os lóbulos orientados entre os eixos. Os lóbulos do orbital d .r•- 2 também se situam no plano xy, mas 
os lóbulos localizam-se ao longo dos eixos x e y. O orbital d _2 tem aspecto rr!wto diferente dos outros quatro: dois 
lóbulos ao longo do eixo z e uma 'rosquinha' no plano xy. Mesmo que o orbital d., pareça diferente, e le tem ames
ma energia que os outros quatro orbitais d. As representações na Figura 6.21 são normalmente utilizadas indepen
dentemente do número quântico principal. 

Quando n é maior ou igual a 4, existem sete orbitais f equivale11tes (para os quais I = 3). As formas dos orbitais f 
são ainda mais complicadas do que as dos orbitais d. Não apresentaremos as formas dos orbitais f Entretanto, 
como veremos na próxin1a seção, d evemos estar informados sobre os orbitais f à medida que consideramos a es
trutura eletrônica dos átomos da parte de baixo da tabela periódica. 

Em muitos casos que serão apresentados posteriormente neste livro descobriremos que saber o número e a 
forma dos orbitais atômicos ajuda no entendimento da química em nível molecular. Dessa forma, você descobrirá 
que é útil memorizar os formatos dos orbitais mostrados nas figuras 6.19 a 6.21. 

z 

--
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,. 
X 

z 

y 
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---

z 
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z 
1 
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/ 

----y 

Figura 6.21 Representações dos 
cinco orbitais d. 

2 Não podemos fazer uma simples correspondência entre os índices inferiores (x, y e z) e os valores permitidos de 1111 (1, O e - 1). 
BxpHcar o porquê estaria além dos objetivos deste Livro, de caráter introdutório. 
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,. 
6.7 Atamos polieletrônicos 

Um de nossos objetivos neste capítulo tem s ido determinar as estruturas eletrônicas dos átomos. Até aqtú te
mos visto que a mecânica quântica conduz a uma descrição muito elegante do átomo de hidrogênio. Entretanto, 
e le tem apenas um elétron. Como nossa descrição da estrutura eletrônica atômica mudaria quando considerás
semos átomos com dois ou mais elétrons (um átomo polieletrônico)? Para descrever esses átomos, devemos consi
derar não apenas a natureza dos orbitais e suas energias, mas também como os elétrons ocupam os orbitais 
disponíveis. 

Orbitais e suas energias 
l---4p1,__.._ 1 1- O modelo da mecânica quântica não seria muito útil se não pudéssemos 

o------3d1 1 
~4s-Q-

i---3,,i._.._I 1 1-
f >-3s-Q-

~ estender aos outros átomos o que aprendemos sobre hidrogênio. FeUzmente, 
os orbitais atônucos em tLm átomo polieletrônico são semell1antes aos do áto
mo de hidrogêrtio. Podemos continuar, pois, designando os orbitais como l s, 
2P.r etc. Esses orbitais têm a mesma forma geral que os orbitais corresponden
tes do hidrogênio. 

"' º§> 2p.j 1 1 1-c: L-L-

Ul >-2s-Q-

... ts-Q-

Figura 6.22 Disposição de níveis 
de energia do orbital em átomos 
polieletrônicos, até os orbitais 4p. 
Como na Figura 6.17, que mostra 
os níveis de energia dos orbitais 
para o átomo de hidrogênio, cada 
quadrícula representa um orbital. 
Note que os orbitais em diferentes 
subníveis diferem em energia. 

Apesar de as formas dos orbitais dos átomos polieletrônicos serem as m es
mas daquelas para o hidrogênio, a presença de mais de um e létron muda bas
tante as energias dos orbitais. No hidrogênio a energia de um orbital depende 
apenas do seu número quântico principa 1, n (Figura 6.17); os subníveis 3s, 3p e 
3d, por exemplo, têm todos a mesma energia. Em um átomo polieletrônico, en
tretanto, a repulsão elétron-elétron faz com que os diferentes subníveis estejam 
em diferentes níveis de energia, con10 mostrado na Figura 6.22. Por exemplo, o 
sub1úvel 2s é mais baixo em energia que o subnivel 2p. Para entender o porquê 
disso, temos de considerar as forças entre os elétrons e como estas são afetadas 
pelas formas dos orbitais. Por enquanto adiaremos essa análise até o Capítulo 7. 

A idéia importante é esta: e111 u111 áto1110 polie/etrô11ico, para certo valor de n, 
11 energia de u111orbit11l1111111entn co111 o nu111ento do valor de 1. Você pode ver isso 
ilustrado na Figura 6.22. Observe, por exemplo, que os orbitais com n = 3 au
mentam sua energia na ordem. s < p <d. A Figura 6.22 é um diagrama de níveis 
de energia qualitativo; as energias exatas e suas diferenças de espaçamento di
ferem de um átomo para outro. Observe que todos os o rbitais de determinado 

subnível (como os orbitais 3d) a inda têm a mesma energia da mesma forma que no átomo de hidrogênio. Dizemos 
que os orbitais com a mesma energia são degenerados. 

Spin eletrônico e o princípio da exclusão de Pauli 
Acaban1os de ver que podemos usar orbitais semelllantes aos do hidrogênio para descrever áton1os polieletrô

nicos. Enh·etanto, o que determina os orbitais nos quais os elétrons se situam? Isto é, como os elétrons de um átomo 
poHeletrônico preenchem os orbitais disponJveis? Para responder a essa pergunta, devemos considerar uma pro
priedade adiciona l do elétron. 

Quando os cjentistas estudaram os espectros de linhas de á tomos polieletrônicos mais detaU1adamente, eles 

ATIVIDADE 
Espectro de linhas do sódio 

observaram uma característica muito intrigante: eram as linhas que original
mente eram tidas com.o únicas, na realidade pares pouco espaçados. Isso sig
nificava, essencialmente, que havia duas vezes mais nJveis de energia do que 
se 'supunha'. Em 1925, os físicos holandeses George Uhlenbeck e Samuel 
Goudsmit propuseram uma solução para esse dilema. Eles postularam que os 

elétrons tinham uma propriedade intrínseca, chamada spin eletrônico. O elétron aparentemente comportava-se 
como se fosse uma esfera minúscula rodando em tomo de seu próprio eixo. 

A essa altttra provavelmente não é surpresa para você aprender que o spin eletrônico é quantizado. Essa obser
vação levou à atribuição de um novo número quântico para o elétron, além dos n, I e 1n1 que já discutin1os. Esse 
novo número quântico, o número quântico magnético de spin, é s imbolizado por n15 (o índice inferior s significa 
spin). Apenas dois valores possíveis são permitidos para 1115, +!ou -!, que foi primeiro interpretado como indica
dor dos dois sentidos opostos nos quais o elétron pode girar.Uma carga giratória produz um campo magnético. Os 
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dois sentidos opostos de rotação produzem campos magnéticos diretamente 
opostos, como mostrado na Figura 6.23.3 Esses dois campos magnéticos opos
tos levam à sepaTação das linhas espectrais em pares muito próximos. 

O spin eletrônico é cruciaJ para o entendimento das estruturas eletrônicas 
dos átomos. Em 1925, o físico austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958) descobriu 
o princípio que governa a dis tribuição dos elétrons em átomos polieletrônicos. 
O principio da exclusão de Pauli afuma que dois elétrons e111 11111 áto1110 niio po
den1 ter o conj11nto de quatro n1í1neros quânticos 111 1, 1111 e 111, iguais. Para um dado 
orbital (ls, 2p= etc.), os valores de n, I e 111 são fixos. Se quisermos colocar mais 
de um elétron em um orbital e satisfazer o principio da exclusão de Pauli, nossa 
única escolha é assinalar diferentes valores de 111, para os elétrons. Como exis
tem apenas dois desses valores, concluímos que 11111 orbital pode receber o 111áxin10 
de dois elétrons, e eles deve111 ter spins opostos. Essa res trição permite-nos relacio
nar os elétrons em um átomo, dando seus números quânticos e definindo are
gião no espaço onde cada elétron é mais p rovável de ser encontrado. Ela 
fornece também o segredo para um dos grandes problemas da química - en
tender a estrutura dos elementos da tabela periódica. Abordaremos essas 
questões nas d:uaspróximas seções. 

N s 

l 
c=_J) ~ 

l 1 
s N 

Figura 6 .23 O elétron se 
comporta como se estivesse 
girando em volta de um eixo 
através de seu centro, dessa forma 
gerando um campo magnético 
cuja direção depende do sentido 
da rotação. As duas di reções para o 
campo magnético correspondem 
aos dois valores possíveis para o 
número quântico de spin, m,. 

Uma olhar mais de perto Evidência experimental do spin eletrônico 

Mesmo antes de o spin eletrônico ser proposto, havia evi
dências experimentais de que os elétrons tinham uma proprie
dade adicional que necessitava explicações. Em 1921, Otto 
Stern e Walter Gerlach obtiveram sucesso ao separar um fuixe 
de átomos neutros em dois grupos, passando-os através de um 
can1po magnético não-hon1ogêneo. Seu expcrime.n to está esbo
çado na Figura 624. Suponha1nos que eles usaram um feixe de 
átomos de hidrogênio (na realidade, eles utilizaram átomos de 
prata, que contêm somente um elétron desemparelhado). Nor
malmente esperaríamos que átomos neutros não fossem afeta
dos por um campo magnético. No entanto, o campo magnético 
que surge a partir do spin do elétron interage com o campo do 
1nagneto, desviando o átomo de seu caminho retilíneo. Como 
mostrado na Figura 6.24, o campo magnético separa o feixe em 
dois, sugerindo que há dois (e somente dois) valores equivalen
tes para o campo magnético do próprio elétron. O experimento 
Sten1--Gerlach pôde ser prontamente interpretado quando se 
percebeu que existem exatamente dois valores para o spin ele
trônico. E.sses valores produzirão campos magnéticos iguais 
que são opostos en1 direção. 

6.8 Configurações eletrônicas 

Placa coletora 
de feixe 

~ 

Feixe de 
átomos~ 

~ Fenda 

Magneto 

Figura 6.24 Ilustração do experimento Stern-Gerlach. 
Átomos nos quais o número quântico de spin eletrônico 
(mJ dos elétrons desemparelhados é +-} são desviados 
em um sentido, e aqueles nos quais m, é -i, no outro. 

Munidos do conhecimento das energias relativas dos orbitais e d o p rincípio da exclusão de Pauli, estam.os 
agora em uma posição para abordar a distribuição dos elétrons nos átomos. A maneira na qual os elétrons são distri
buídos entre os vários orbitais de um á tomo é chamada configuração eletrônica. A mais estável configuração ele
trônica, ou estado fundamental, de um á tomo é aquela na qual os elétrons estão nos estados mais baixos possíveis 
de energia. Se não existissem restrições nos possíveis valores para os números qtLânticos dos elétrons, todos os elé
trons se aglomerariam no orbital ls porque é o roais baixo em energja (Figura 6.22). Entretanto, o princípio da ex
clusão de Pauli nos diz que pode haver no máximo dois elétrons em um único orbital Assim, os orbitais são preenchidos 

3 Como discutimos anteriormente, o elétron tem propriedades tanto de partícula como ondulatórias. Assio1, a figura de um elétron 
como esfera carregada em rotação é, especificamente falando, apenas un1a representação útil pelas figuras que nos ajudam a 
entender os dois sentidos do campo magnético que lLm elétron possui. 
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e111 orde111 crescente de energia, co111niio111nis que dois elétrons por Ol'bitnl. Por exemplo, considere o átomo de lítio, que tem 
três elétrons. (Lembre-se de que o número de elétrons em ttm átomo neutro é igual ao seu número atômico.) O orbital 
l s pode acomodar dois elétrons. O terceiro elétron vai para o próximo orbital de mais baixa energia, o 2s. 

A química e a vida Spin nuclear e imagem de ressonância magnética 

Um grande desafio para o diagnóstico médico é ver o in
terior do corpo humano a partir do exterior. Até recente
mente, isso era alcançado primariamente pelo uso de raios X 
para se obter a imagem dos ossos, músculos e órgãos huma
nos. No entanto, existem várias desvantagens no uso de rai
os X para imagens com fim de utilização médica. Primeiro, 
raios X não fornecem imagens bern determinadas de estru
turas fisiológicas sobrepostas. Além disso, uma vez que o te
cido doente ou danificado freqüentemente produz a mesma 
imagem que um tecido sadio, os raios X quase sen1pre fa
lham na detecção de doenças o u ferimentos. Finalmente, os 
raios X são radiação de alta energia que podem causar danos 
fisiológicos, mesmo que em pequenas doses. 

Nos anos 80 uma nova técnica chamada i111age111 por resso
nância 111agnética (IRM) alcançou o primeiro plano no cenário 
da tecnologia de imagem para utilização médica. A base da 
JRM é um fenôn1eno chamado ressonância magnéticanuclear 
(RMN), que foi descoberta em meados dos anos 40. Atual
mente, a RMN tornou-se um dos métodos espectroscópicos 
mais importantes usados na química. É baseada na observa
ção de que, como os elétrons, os núcleos de muitos elemen
tos possuem um spin intrínseco. Como o spin eletrônico, o 
spin nuclear é quantizado. Por exemplo, o núcleo de 1H (um 
próton) tem dois possíveis nt'tmeros quânticos de spin 

N 
Anti paralelos Campo ti. E <V s n1agnético º60 N 

""' t N externo Q) 

Jj t 
~~ <-::_..) 

l t 
1 5 N 

Nenhum campo Paralelo 

magnético externo 

Figura 6.25 Como o spin eletrônico, o spin nuclear cria 
um pequeno campo magnético e tem dois valores 
permitidos; na ausência de um campo magnético externo 
(esquerda), os dois estados de spin têm a mesma energia. 
Se um campo magnético externo é aplicado (à direita), o 
alinhamento paralelo do campo magnético nuclear é mais 
baixo em energia do que o alinhamento antiparalelo. A 
diferença de energia, tJ.E, está na porção de 
radiofreqüência do espectro eletromagnético. 

nuclear magnético, + ! e-t. O núcleo do hidrogênio é o mais 
comumente estudado por RMN. 

Um núcleo de hidrogênio girando atua como um peque
no ímã. Na ausência de efeitos externos, os dois estados de 
spin têm a mesma energia. No entanto, quando os núcleos 
são colocados em um campo magnético ex temo, eles podem 
se alinhar paralela ou contrariamente (antiparalelo) ao cam
po, dependendo de seus spins. O aJinhamento paralelo é 
mais baixo em energia do que o antiparaJelo por uma certa 
quantidade, 6E (Figura 6.25). Se os núcleos são irradiados 
con1 fótons com energia igual a Aé, o spin dos núcleos pode 
ser 'movido' , isto é, excitado do alinhan1ento paralelo para o 
antiparalelo. A detecção do movimento de núcleos entre os 
dois estados de spin leva a um espectro de RMN. A radiação 
utilizada em um experimento de RMN está na faixa radio
freqüendal de, normalmente, 100 a 500 MHz. 

Uma vez que o hidrogênio é um importante constituinte 
dos fluidos aquosos do corpo e do tecido gorduroso, o nú
cleo do hidrogênio é o mais conveniente para o estudo atra
vés de lRM. No IRM, o corpo de tlma pessoa é colocado em 
um forte campo magnético. Com a irradiação no corpo de 
pulsos de radiação de radiofreqüência e utilizando sofistica
das técnicas de detecção, o tecido pode ser visto em imagens 
em profundidades especificas dentro do corpo, fornecendo 
imagens com nível de detalhes espetacular (Figura 6.26). 
A habilidade para fornecer amostras em diferentes profun
didades permite aos médicos construir uma imagem tridi
mensional do corpo. 

A TRM não tem nenhuma das desvantagens dos raios X. 
Tecidos doentes aparecem de forma bem diferente do tecido 
sadio; a determinação de estruturas superpostas em dife
rentes profundidades no corpo é muito mais fácil, e a radia
ção de radiofreqüência não é prejudicial a humanos nas 
dosagens utilizadas. A maior desvantagem do IRM é o custo: 
a utilização de um aparelho novo de TRM para aplicações 
clínicas está na faixa de mais de 1,5 mi.lhão de dólares. 

Figura 6.26 Imagem 
de IRM de uma 
cabeça humana, 
mostrando as 
estruturas de um 
cérebro normal, 
canais respiratórios e 
tecidos faciais. 
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Podemos resumir qualquer configuração eletrônica escrevendo o símbolo para cada subnivel ocupado e adi
cionando um índice superior para indicar o número de elétrons em cada subnivel. Por exemplo, para o ütio escreve
m.os ls12s1 (lê-se 'ls dois, 2s um'). Podemos também mostrar a distribuição dos elétrons como 

Li [[] ITJ 
ls 2s 

Nesse tipo de representação, que chamaremos co1tfig11raçiio de quadrfc11/as, cada orbital é representado por uma 
quadrícula e cada elétron, por uma meia-seta. Uma n1cia-seta apontando para cima (1) representa tun elétron com 
número quântico magnético de spin positivo (111. = +t) e a meia-seta apontando para baixo (l) representa um elé
tron com número quântico magnético de spin negativo (111, = - ~).Essa representação por figuras do spin do elétron 
é bastante conveniente. De fato, químicos e rISicos geralmente se referem aos elétrons como 'spin para cima' e 'spin 
para baixo' em vez de especificar o valor de 111, . 

Dizemos que os elétrons que possuem spins contrários são e111parelhados quando estão em um mesmo orbital 

(1 l). Um elétron desenzparelhado não está acompan11ado por um compan11eiro de spin contrário. No átomo de ütio os 
dois elétrons no orbita] ls estão emparelhados, e o elétron no orbital 2s está desemparelhado. 

Regra de Hund 
Considere agora como as configurações eletrônicas dos elementos variam à medida que passamos de um ele

mento para outro ao longo da tabela periódica. O hldrogênio tem um elétron, que ocupa o orbital ls em seu estado 
ftLndamen ta 1. 

H [JJ : ls1 

Is 

Aqui, a escolha de um elétron de spin+ t é arbitrária; poderíamos igualmente mostrar o estado fundamen tal 
com um elétron de spin - ~no orbital ls. Entretanto, é habitual mostrar os elétrons desemparelhados com seus 
spins para cima. 

O próximo elemento, o hélio, tem dois elétrons. Uma vez que dois elétrons com spins contrários podem ocupar 
um orbital, a1nbos os elétrons do hélio estão em um orbital 1s. 

He OIJ: ls2 

I• 

Os dois elétrons presentes no hélio completam o primeiro nível. Essa distribuição representa uma configura
ção muito estável, como é evidenciado pela inatividade química do hélio. 

As configurações eletrônicas do lítio e de vários elementos posteriores a ele na tabela periódica são mostradas 
na Tabela 6.3. Para o terceiro elétron do lítio, a mudança no número quântico principal representa um salto largo 
na energia e um sa lto correspondente na d istância média do elétron ao núcleo. Ela represen ta o início de um novo 
nível de elétrons. Como podemos observar pelo exame da tabela periódica, o lítio começa um novo período da ta
bela periódica. Ele é o primeiro n1embro dos metais a lcalinos (grupo 1 A). 

ATIVIDADE 
Configurações eletrônica.s 

O e lemento pos terior ao lítio é o berílio; su.a configuração ele trônica 
é ls22s2 (Tabela 6.3). O boro, número atômico 5, tem configuração eletrônica 
1s12s22p1

• O quinto elétron deve ser colocado em um orbital 2p porque o orbital 
2s está preenchido. Como todos os três orbitajs 2p estão com energias iguais, 
não importa qual orbital 2p é ocupado. 

Com o próximo elemento, o carbono, deparamos com uma situação nova. Sabemos qt1e o sexto elétron tem de 
ir para um orbital 2p. Entretanto, esse novo elétron vai para o orbital 2p, que já tem um elétron, ou para um dos ou
tros? Essa pergunta é respondida pela regra de Hund, q_ue afirma que para orbitais degenerados, n 111e11or energia será 
obtida quando o 11ú1nero de elétrons co1u o 1nes1110 spin for 111axi111izado. Isso significa que os elétrons ocuparão individual
mente os orbitais até a máxima extensão possível, com o mesmo número quântico magnético de spin. Diz-se que os 
e létrons distribuídos dessa forma têm spins paralelos. Portanto, para um átomo de carbono atingir sua energia mais 
baixa, os dois elétrons 2p terão o mes1no spin. Para que isso aconteça, os elétrons devem estar em orbitais 2p dife-
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rentes, como mostrado na TabeJa 6.3. Assim, um átomo de carbono em seu estado fundamenta] tem dois elétrons 
desemparelhados. Da mesn1a forma, para o nitrogênio em seu estado fundamental, a regra de Hund requer que os 
três elétrons 2p ocupem individualmente cada um dos três orbitais 2p. Essa é a única maneira com a quaJ todos 
os três elétrons terão o mesmo spin. Para o oxigênio e o flúor, colocamos quatro e cinco elétrons, respectivamente, 
nos orbitais 2p. Para conseguir isso, emparelhamos os elétrons nos orbitais 2p, como veremos en1 "Como fazer 6.7". 

TABELA. 6. 3 Configurações eletrônicas de vários elementos mais leves 

Elemento Total d e elétrons Co nfiguração d e q uadrículas Configuração eletrônica 

l s 2.s 2p 3s 

Li 3 []] [JJ 1 ID 1s22s1 

Be 4 []] []] 1 ID ls~ 

B 5 []][]] 111 ID l s22s22p1 

e 6 []][[] 11111 ID 1s2is22p2 

N 7 [[J[[J l1l1l1ID l s22s22p3 

Ne 10 []] []] l 1t l 1t l 1t I D , ' o 1 s-2s~p 

Na 11 [[] [[] l 1t l 1t 1 H 1 ITJ ls22s22p63s1 

A regra de Hund é baseada em parte no fato de que os elétrons se repelem. Ocupando orbitais diferentes, os 
elétrons permanecem tão afastados quanto possível um do outro, assim minimizando as repuJsôes elétron-elétron. 

COMO FAZER 6.7 

Faça a configuração de quadrículas para o oxigênio, nún1ero atômico 8. Quantos elétrons desemparelhados o átomo 
de ox.igênlo possui? 

Solução 

Análise e Planejamento: wna vez que o oxigênio tem número atômico 8, o átomo tem 8 elétrons. A Figura 6.22 mostra 
a ordem dos orbitais. Os elétrons (representados por setas) são colocados nos orbitais (representados por quadrícu
las), começando com o orbital 1s de mais baixa eu,ergia. Cada orbital pode comportar um máximo de dois elétrons (o 
princípio da exclusão de Pauli). Como os orbitais 2p são degenerados, colocamos um elétron em cada um desses orbi
tais (spins para cima) antes de emparelhar qualquer: elétron (regra de Hund). 

Resolução: dois pares de elétrons vão para os orbitais ls e 2.s com seus spins emparelhados. Com isso sobram quatro 
elétrons para os três orbitais degenerados 2p. Seguindo a regra de Hund, colocam.os um elétron em cada orbital 2p até 
todos os três terem um cada. O quarto elétron é en1parelhado com um dos três que já estão em un1 orbital 2p, de ta1 
modo que a representação seja: 

l s 2s 2p 

A configuração eletrônica correspondente é escrita 1s22.?2p4
• O átomo tem dois elétrons desemparelhados. 

PRATIQUE 

(a) Escreva a configuração eletrônica do fósforo, elemento 15. (b) Quantos elétrons desemparelhados um átomo de 
fósforo possui? 

Respostas: (a) l s22.s22p63s23p3
; (b) três. 
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Configurações eletrônicas condensadas 
O preenchimento do subnível 2p está completo no neônio (Tabela 6.3), que tem configuração estável com oito 

elétrons (11n1 octeto) em nive'I mais externo. O próximo elemento, o sódio, número atô1nico 11, marca o i.nício de um 
novo período da tabela periódica. O sódio tem um llnico elétron 3s alén1 d a configuração estável do neônio. Pode
mos abreviar a configuração eletrônica do sódio como a seguir: 

Na: [Ne]3s1 

O súnbolo [Ne] representa a configuração eletrônica dos dez elétrons do neônjo, ls22s22p6
. Escrever a configu

ração eletrônica dessa maneira ajuda a focalizar a atenção nos elétrons mais externos do átomo. Eles são os princi
pais responsáve:is pelo comportan1ento químico de um elemento. 

Ao escrever a configuração eletrônica condensada de um elemento, a configuração eletrônica do gás nobre de me
nor número atônuco mais próximo é representada por seu símbolo químico entre co.lchetes. Por exemplo, pode
mos escrever a configuração eletrônica do lítio como: 

Li: [He]2s1 

I~eferimo-nos aos elétrons representados pelo símbolo de um gás nobre como o cerne de gás nobre de um áto
mo. Mais habitualmente, esses níveis mais internos são chamados meramente elétrons internos. Os elétrons lista
dos depois do cerne de gás nobre são chamados elétrons mais externos, ou elétrons d e valên cia. 

Comparando a configuração eletrônica do lítio com a do sódio, podemos estimar por que esses dois elementos 
são tão gttimicamente similares: eles têm o n1esmo tipo de configuração eletrônica mais externa. De fato, todos os 
mernbros do grupo dos metais alcalinos (lA) têm um único elétron s a lém da configuração do gás nobre. 

Metais de transição 
O elemento gás nobre argônio marca o final do período iniciado p elo sódio. A configuração do ar gônio é 

l s22s22p63s23fl . O próximo elemento a pós o argônio na tabela periódica é o potássio (K), número atômico 19. Em to
das as suas propriedades químicas, o potássio é claramente um membro do grupo dos metais alcalinos. Os fatos 
experimentais sobre as propriedades do potássio não deixam dúvidas de que o elétron mais externo desse elemen
to ocupa um orbital s. Mas isso significa que o elétron de mais alta energia não foi para um orbital 3d, como espera
ríamos que fosse. Aqui a ordem dos níveis de energia é tal que o orbital 4s é mais baixo em energia do que o 3d 
(Figura 6.22). Naturalmente, a configuração condensada do potássio é: 

K: [Ar]4s1 

Após o preenchimento comple to do orbital 4s (isso ocorre no átomo de cálcio), o próxjmo conjunto de orbita is 
equivalentes a serem preenchidos é o 3d. (Você descobrirá que é úti l, à medida que prosseguirmos, recorrer com 
freqüência à tabela periódica que se encontra no encarte deste livro.) Começando com o escândio e estendendo até 
o zinco, os elétrons são adicionados aos cinco orbitais 3d a té que eles estejam completamente preenchid.os. O quar
to período da tabela periódica tem dez elementos a mais que os dois anteriores. Esses dez elementos são conheci
dos como elen1entos de transição, ou metais de transição. Observe a posição deles na tabela periódica. 

De acordo com a regra de Hund, os elétrons são adicionados individualmente aos orbitais 3d até que os cinco 
orbitais tenham um elétron cada. Os elétrons adicionais são colocad os n os orbitais 3d co.m spins empare lhados até 
que o nivel esteja completamente preenchido. As representações de configurações e letrônicas condensadas e con
figurações de quadríct1las correspondente de dois elementos de transição são como seguem: 

4s 3d 

Mn: lArJ4s23d5 ou [Ar] [[] 1 1 l 1 l 1 l 1 1 

Zn: [Ar]4s23d10 ou [Ar] [[] l 1~ 1 1~ l 1~ 1 1~ [ 1~ 1 

Após a série de transição 3d estar completa, os orbitais 4p começam a ser ocupados até que o octe to dos elétrons 
externos (4s24p6

) seja atingido no criptô1uo (Kr), n1."tmero a tônúco 36, ouh·o gás nobre. Recorra outra vez à tabela pe
riódica na contracapa. Observe que o período é em todos os aspectos semelhante ao anterior, exceto quanto ao va
lor de 11, que é maior em 1. 
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Lantanídeos e actinídeos 
O sexto período da tabela periódica começa de maneira similar ao anterior: um elétron no orbital 6s do césio 

(Cs) e dois elétrons no orbital 6s do bário (Ba). Observe, entretanto, que a tabela periódica tem uo1a quebra, e o con
junto subseqüent e de elementos (elementos 57-70) é colocado abaixo da parte principal da tabela. É o local em que 
começamos a encontrar u1n novo conjunto de orbitais, os 4/ 

Existem sete orbitais degenerados 4f, correspondend o aos sete valores permitidos de 1111, variando de 3 a -3. 
Assim, são necessários 14 elétrons pa ra preencher completamente os orbitais 4f Os 14 elementos 4f são conhecidos 
como lan tanídeos (ou terras raras). Os lantanídeos são colocados abaixo dos outros elementos para evitar seja feita 
uma tabela injustificavelmente extensa. As propriedades dos lantaI1ídeos são todas bastante similares e eles são 
encontrados juntos na natureza. Por muitos anos era virtualmente impossível separá-los. 

Em virtude de as energias dos orbitais 4f e Sd serem muito p róxilnas, as configurações eletrônicas de alguns 
lantanídeos envolvem elétrons Sd. Por exemplo, o elemento lântano (La), cério (Ce) e p raseodímio (Pr) têm as se
guintes configurações: 

La, gue tem um úiúco elétron 5d, é algumas vezes colocado abaixo do ítrio (Y) como o primeiro membro da tercei
ra série dos elementos de transição, e Ce, como o primeiro membro dos lantanídeos. Entretanto, baseado em sua quí
mjca, La pode se.r considerado o primeiro elemento na série dos lantanídeos. Distribuídos dessa forma, existem 
aparente.mente menos exceções ao preenchimento regular dos orbitais 4f entre os membros posteriores da série. 

TABELA 6.4 Configurações 
eletrônicas dos elementos 
do grupo 2A e 3A 

Grupo 2A 

Be 
Mg 
Ca 
Sr 
Ba 
Ra 

Grupo 3A 

B 
Al 

Ga 
ln 

TI 

' [Hej2s· 
, 

(Ne]3s· 

[Ar]~s2 

[.Kr]5s2 

, 
[Xe]6s" 
LRn]7s2 

[He ]2s22p 1 

[Ne]3si3111 

[Ar]3d104s24p1 

[Kr ]4d105s25p 1 

[Xel4/~5d106s26p1 

Figura 6.27 Diagrama de bloco 
da tabela periódica mostrando a 
disposição dos elementos de 
acordo com o tipo de orbital sendo 
preenchido pelos elétrons. 

Depois da série dos lantanídeos, a terce.ira série dos elementos de transi
ção é completada pelo preenchimento dos orbitais Sd, seguido pelo preenchi
mento dos orbitais 6p. Tsso nos trás ao radônio (Rn), o mais pesado dos gases 
nobres conhecidos. O último período da tabela periódica começa com o preen
chimento do orbital 7s. Os actinideos, dos quais o urâ1uo (U, e lemento 92) e o 
plutônio (Pu, elemento 94) são os mais conhecidos, são então constituídos pelo 
preenchimento dos orbitais 5f Os actinídeos são radioativos, e a n1aioria deles 
não é encontrada na natureza. 

6.9 Configurações eletrônicas e a tabela periódica 

O levantamento um tanto breve das config urações ele trônicas dos e le
mentos nos levou até a tabela periódica. Vimos que as configurações eletrô
nicas dos elem en tos estão relacionadas com a respectiva localização na 
tabela periódica. A tabela periódica é estruturad a de forma que os e lementos 
com o m esm o padrão de configurações eletrônicas de níveis mais externos 
(valência) estejam distribuídos em colunas. Por exemplo, as configurações ele
trônicas para os e le mentos nos grupos 2A e 3A são dadas na Tabela 6.4. 

' ~ 2p 
• 
~ 3p 
• 

4$ Jd 4p 
• • 

~ 4d - 5p . • 
6s 5d 6p 
. • 

7s 6d 7p 

1: 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 : 1 

D Elementos representativos 
do bloco s 

D Metais de transição 

D Elementos representativos 
do bloco p 

D Metais do bloco f 
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Vemos que todos os elementos da 2A têm coniiguração mais externa ns2
, enquanto os elementos da 3A têm con

figurações ns2np1
• 

Al1teriormente, na Tabela 6.2, dissemos que o número total de orbitais em cada nível era igual a 1i2: 1, 4, 9 ou 16. 
Como cada orbital pode comportar dois e létrons, cada nível pode acomodar até 2112 elétrons: 2, 8, 18 ou 32. A estru
tura da tabela periódica reflete essa estrutura de orbital. O primeiro período pode comportar dois elem.entos, o se
gundo e o terceiro períodos têm oito elementos, o quarto e quinto, 18, e o sexto período tem 32 elem.entos 
(incluindo os lantanídeos). Alguns dos números se repetem porque atingimos o finaJ de um período da tabela pe
riódica antes de preencher completamente um nível. Por exemplo, o terceiro período tem oito elementos, o que 
corresponde a preencher os orbitais 3s e 3p. Os orbitais restantes do terceiro nível, os 3d, não começam a ser preen
chidos até o quarto período da tabela periódica (e depois do orbital 4s estar preenchido). Da mesma forma, os orbi
tais 4d não começam a ser preenchidos até o qui11to período da tabela, e os 4f não começam a ser preenchidos até o 
sexto período. 

Todas essas observações são evidentes na estrutura da tabela periódica. Por essa razão, enfatizamos que n tnbe
ln periódica é seu gu_ia pnrn a orden1110 qun/ os orbitais siio preencllídos. Você pode facilmen te escrever a configuração ele
trônica de um elemento com base em sua localização na tabela periódica. O padrão está resumido na Figura 6.27. 
Observe que os elementos podem ser agrupados pelos 1 ipos de orbí taJ dentro dos quais os elétrons são colocados. 
À esquerda estão duns colunas de elementos. Esses elementos, conhecidos como metais alcalinos (grupo IA) e me-

. ' tais alcalinos terrosos (grupo 2A}, são aqueles nos quais os orbitais s do nível mais externo são preenel'lidos. A dire-
ita está um bloco de seis colunas. Esses sã.o os elementos nos quais os orbitais p mais externos são preenchidos. Os 
blocos s e p da tabela periódica contêm os elementos representativos (ou g rupo principal). No meio da tabela está 
um bloco de dez colunas gue contém os metais de transição. Esses são os elementos nos quais os orbitais d são pre
enchidos. Abaixo da parte principal da tabela estão dois períodos contendo 14 colw1as. Esses elementos são nor
malmente chamados metais do bloco f porque são aqueles nos quais os orbitais f são preenclúdos. Lembre-se de 
que os números 2, 6, 10e14 são exatamente o número de elétrons que podem preencher os s ubrúveis s, p, d e f, res
pectivamente.Lembre-se também de que o subnível Is é o primeiro subnível s, o 2p é o primeiro subnível p, o 3d é o 
primeiro subnível d e o 4f, o primeiro subnívelf. 

COMO FAZER 6.8 

Qual é a configuração eletrônica característica do nível mais externo dos elementos do grupo 7 A, os halogênios? 

Solução 

Análise e Planejamento: primeiro localizamos os halogênios na tabela periódica, escrevemos as configurações eletrô
nicas para os dois primeiros elementos e, a segui.e, determinamos a similaridade geral entre eles. 

Resolução: o prinieiro membro do grupo doshalogênios é o flúor, número atômico 9. A forma abreviada da configu
ração eletrônica para o flúor é F: [He]2s22p5 

Igualmente, a forma abreviada da configuração eletrônica para o cloro, o segundo halogênio, é CI: [Ne]3s23p5 

A partir desses dois exemplos, vemos que a configuração eletrônica característica do nível 111ais externo de um halogê
nio é ns2np5

, onde 11 varia de 2 no caso do flúor até 6 no caso do astatínio. 

PRATIQUE 

Qual família de elementos é caracterizada por ter uma configuração 11s2
11p

2 para o nível mais externo? 

Resposta: grupo 4A. 

COMO FAZER 6.9 

(a) Escreva a configuração eletrônica completa para o bismuto, elemento nt'unero 83. (b) Escreva a configiLração ele
trônica condensada para esse elemento, mostrando o cerne de gás nobre apropriado. (c) Quantos elétrons desempare
lhados o átomo de bisn1uto possui? 

Solução (a) Escrevemos a configuração completa siinplesmente passando pela tabela periódica um período de cada 
vez e escrevendo a ocupação dos orbitais correspondente a cada período (recorra à Figura 6.27). 
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• 

Primeiro período 
Segundo período 
Terceiro período 
Quarto período 
Quinto período 
Sexto período 
Total: 

, 
1s-
2s22p6 

3s23pº 

4s2 3d1114p6 

5s24<1'"5p6 

6s14 f 14
5d'06p3 

ls22s22p63s23p63dto4s24p64d iu4 / 145525p6Sd106s26p3 

Observe que 3 é o menor valor possível que 11 pode ter para um orbital d e que 4 é o menor valor possível de 11 para um 
orbitalf 
A soma dos números dos índices superiores deve ser jgual ao número atômico do bismuto, 83. Os elétrons podem ser 
listados, como mostrado aqui, em ordem crescente do número quântico principal. Entretanto, é igualmente correto re
lacionar os orbitais em uma configuração eletrônica na ordem na qual eles foram interpretados a partir da tabela pe
riódica: 1s22s12p63:l 3p64s23d1114p65s't4d105p66s14/45d1º6p3

• 

(b) Podemos usar a tabela perióruca para escrever a configuração eletrônica condensada de um elemento. Primeiro lo
calizamos o elemento de interesse (nesse caso o elemento 83) e, então, movemos para trás até o primeiro gás nobre que 
é encontrado (nesse caso Xe, elemento 54). Assim o cerne de gás nobre é [Xe]. Os elétrons mais externos são interpreta
dos a partir da tabela periódica como anteriormente. Passando do Xe para o Cs, elemento 55, nos encontramos no sex
to período. Movendo através desse período até o Binos dá os elétrons n1ais externos. Assim a configuração eletrônica 
abreviada é a seguinte: [Xe]6s14/~5d 106p3• 
(e) Podemos ver a partir da configuração abreviada que o único subnível parcialmente preenchido é o 6p. A represen
tação de configuração de quadrículas para esse subnível é como segue: 

1 1 1 1 1 1 
6p 

De acordo com a regra de Hund, os três elétrons 6p ocupam individualmente três orbitais 6p, como seus spins parale
los. Dessa forma, existe.in três elétrons desemparelhados em cada átomo de bismuto. 

PRATIQUE 
Use a tabela periódica para escrever as configurações condensadas para os seguintes átomos: (a) Co (número atômico 
27); (b) Te (número atômico 52). 
Respostas: (a) [Ar]4s23d7 ou [Ar]3d74s2

; (b) [Kr)5s24d165p4 ou (Kr]4d16Ss2sp4 

A Figura 6.28 fornece a configuração eletrônica do estado fundamental do nível mais externo dos elementos . 
E possível usar essa figura para conferir suas respostas à medida que você pratica escrevendo as configurações ele-
trônicas. Escrevemos essas configurações com os orbitais em ordem crescente de número quântico principal. 
Como vimos no "Como fazer 6.9", os orbitais podem também ser relacionados em ordem de preenchimento, corno 
e les seriam interpretados a partir da tabela periódica. 

Configurações eletrônicas anômalas 
Se você fizer uma inspeção cuidadosa na Figura 6.28, verá que as configurações eletrônicas de determinados 

elementos parecein violar as regras que acabamos de abordar. Por exemplo, a configuração el.etrônica do cromo é 
[Ar]3d54s2 em vez de [Ar]3ri44s2

, como esperaríamos. Analogamente, a configuração do cobre é [Ar]3d104s1 em vez 
de [Ar]3d94s2

. Esse comportamento anômalo é basicamente uma conseqüência da proximidade entre as energias 
dos orbitais 3d e 4s. Ela ocorre freqüentemente quando existem elétrons suficientes para fazer com que orbitais de
generados tornem-se parcialmente preenchidos (como no cromo) ou totalmente preenchidos (como no cobre). 
Existem poucos casos similares entre os metais de transição mais pesados (aqueles com orbitais 4d ou 5d parcial
mente preenchidos) e entre os metais do bloco f Apesar de esses pequenos desvios da expectativa serem interes
santes, eles não tên1 grande relevância química. 
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Figura 6.28 Configurações eletrônicas dos níveis mais externos no estado fundamental 

COMO FAZER ESPECIAL; Interligando os conceitos 

O boro de número atômico 5, ocorre na natureza como dois isótopos, 106 e n 'B, com abu.ndâncias de 19,9o/o e 80,l ºlo, res
pectivamente. (a) Qual a diferença entre os dois isó topos? As configurações eletrônicas do rna e do 11 8 são diferentes? 
(b) Desenhe a representação pela configuração de quadrículas completa para um átomo de 11 6. Quais são os elétrons 
de valência (os envolvidos nas reações químicas)? (e) Tndique três diferenças principais entre os elétrons 1s e 2s do 
boro. (d) O boro elementar reage com o flúor para formar BF,, um gás. Escreva a equação química balanceada para a 
reação do boro sólido coo1 o gás flúor. (e) O ti.H'1para BF3(g) é -1.135,6 kJ 1nor1• Calcule a variação de entalpia padrão 
na reação do boro com o flúor. (0Quandoo13CJ3' também um gás à temperatura ambiente, entra en1 contato com água 
reage formando ácido clorídrico e ácido bórico, H3BO,, um ácido muito fraco em água. Escreva a equação iônica sim
p(jficada e balanceada para essa reação. 

Solução (a) Os dois nuclídeos de boro diferem no número de nêutrons no núcleo. oao (Seções 2.3 e 2..!) Cada um dos 
nuclídeos contém ànco prótons, mas •P5 contém cinco nêutrons, enquanto " B contém seis. Os dois isótopos do boro 
têm configurações eletrônicas idênticas, l s22i2p', uma vez que cada um tem cinco elétrons. 

(b) A configuração d e quadrículas completa é: 

1s 2s 2p 

Os elétrons de valência são os do nível mais externo, os elétrons 2s2 e 2p1
• Os elétrons l s2 cons titueni os elétrons de cer

ne, que represent.mios como [He] quando escrevemos a configuração eletrônica condensada, 1He]2s22p1
• 
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(e) Os orbitais 1s e 2s são ambos esféricos, mas eles d iferem-se em três aspectos importantes: em primeiro lugar, o orbi
tal ls é de mais baixa energia que o orbital 2s. Em segundo lugar, a distância média dos elétrons 2s ao núcleo é maior 
que a dos elétrons ls; logo, o orbital Js é menor que o 2s. Em terceiro lugar, o orbital 2s tem um nó radial, enquanto o 
orbital 1s não tem nós (Figura 6.18). 

(d) A equação quimica balanceada é a seguinte: 

2B(s) + 3F2(g) -~ 2BF3(g) 

(e) t,Jf = 2(-1.135,6)- [O+ O]= -2.271,2 kJ. A reação é extremamente exotérmica. 

(f) BCl3(g) + 3H20(/) H3B03(nq) + 3H'"(nq) +3Cr(nq). Observe que uma vez que H3BO, é um ácido muito fraco, 
sua fórmula quJmica é escrita na forma n1olecular, como discutido na Seção 4.4. 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 6.1 A estrutura eletrônica de 
um átomo descreve as energias e os arranjos dos elé
trons ao redor do átomo. Muito do que se sabe sobre a 
estrutura eletrônica dos átomos foi obtido pela observa
ção da interação da luz com a matéria. A luz visível e ou
tras formas de radiação eletromagnética (também co
nhecida como luz radiante) propagam-se no vácuo à ve
locidade da luz, e = 3,00 x 108 m/s. A radiação eletro
magnética tem componentes tanto elétricos quanto 
magnéticos que variam periodicamente sua feição on
dulatória. As características ondulatórias da energia ra
diante permite que ela seja descrita em termos de 
comprimento de onda,/,, e freqüência, v, que são inter
relacionados: l..v = e. 

Seção 6.2 Planck propôs que a quantidade mínima 
de energia radiante que tun objeto pode ganhar ou per
der está relacionada com a freqüência da radiação: E. = hv. 
Essa menor quantidade de energia é chamada quantum 
de energia. A constante 11 é chamada cons tante de 
Planck, sendo li = 6,63 x 10-34 Js. Na teoria quântica, a 
energia é qt1antizada, o que significa que e la pode ter 
certos valores permitidos. Einstein usou a teoria quânti
ca para explicar o efeito fotoelétrico, a emissão de elé
trons a partir da superfície de metais pela luz. Ele supôs 
que a luz se comporta como se consistisse de pacotes de 
energia quantizada chamados fótons. Cada fóton pos
sui E = hv de energia. 

Seção 6.3 A dispersão da radiação em seus co1npri
mentos de onda componentes produz um espectro. Se o 
espectro contém todos os comprimentos de or1da, é cha
mado espectro contínuo; se contiver apenas certos com
primentos de onda específicos é chamado espectro de 
linhas. A radiação emitida pelos átomos de hidrogênio ex
citados forma um espectro de Linhas; as freqüêi1cias obser
vadas no espectro seguem uma relação matemática simples 
que envolve pequenos números inteiros. 

Bohr propôs um modelo para o á tomo de hidrogê
nio que explica o espectro de linhas. Nesse modelo, a 

energia do átomo de hidrogênio depende do valor de 
um número 11, chamado número quântico. O valor de 
n deve ser um número inteiro positivo (l, 2, 3,. .. ), e cada 
valor de 11 corresponde a uma energia diferente, E,,. 
A energia do átomo aumenta à medida que /1 aumenta. A 
energia mais baixa é atingida quando n = 1; a isso dá-se 
o nome de es tado f undamental do átomo de hidrogê
nio. Outros valores de 11 correspondem aos estados ex
citados do átomo. A luz é en1itida quando o elétron sai 
de um estado de energia n1ais elevado para um mais 
baixo; a luz deve ser absorvida para excitar o elétron de 
um estado de energia mais baixo para um mais alto. 
A freqüência da luz emitida ou absorvida deve ser tal 
que hv seja igual à diferença de energia entre os dois es
tados permjtidos do átomo. 

Seção 6.4 De Broglie propôs que a matéria, como o 
elétron, deve exibir propriedades ondulatórias; essa hi
pótese de ondas de matéria foi provada experimental
mente pela observação da difração de elétrons. Um 
objeto tem comprimento de onda característico que de
pende de sua cinética, n1v: À = h/1nv. A descoberta das 
propriedades ondulatórias do elétron levou ao princí
pio da incerteza de Heisenberg, que afirn1ou existir um 
limite próprio para a exatidão com a qual a posição e a 
energia cinética deu.ma partícula podem ser medidas si
multaneamente. 

Seção 6.5 No modelo da mecânjca quântica do áto
mo de hidrogênio, o comportamento do elétron é des
crito por funçôes matemáticas chamadas funções de 
onda, representadas pela letra grega l/J. Cada função de 
onda permjtida tem uma energia precisamente conhe
cida, mas a localização do elétron não pode ser deter-
1ninada com exatidão; mais precisamente, a probabili
dade de ele estar em um ponto específico no espaço é 
dada pela dens idade d e probabilidade, ljJ2

. A distri
buição de densidade eletrônica é um mapa da probabi
lldade de encontrar o elétron em todos os pontos do 
espaço. 



As funções de onda permitidas do átomo de hidro
gênjo são chamadas orbitais. Um orbital é descrito pela 
combinação de um número inteiro e uma letra, corres
pondendo aos valores de três números quânticos para o 
orbital. O número quântico principal, 11, é indicado pe
los números inteiros 1, 2, 3, ... Esse número quântico diz 
respeito de ma11eira mais direta ao tamanho e à energia 
do orbital. O número quântico azimutal ou secundário, 
l, é indicado pelas letras s, p, d,f, e daí por diru1te, corres
pondendo aos valores de O, 1, 2, 3, ... O número quântico 
l define a forma do orbital. Para determiJ1ado valor de 11, l 
pode ter valores inteiros variando de O a 11 - 1. O número 
quâi1tico magnético, 1111, diz respeito à orientação do or
bital no espaço. Para deter1ninado valor de l, ni1 pode ter 
valor inteiro variando de - / a/. As legendas cartesianas 
podem ser usadas para rotular as orientações dos orbi
tais. Por exemplo, os três orbitais 3p são indicados 
como 3px, 3p!I, 3p!, com os índices inferiores indicando 
o eixo ao longo do qual o orbital está orientado. 

Um nível eletrônico é o conjunto de orbitais com o 
mesmo valor de n, como 3s, 3p e 3d. No átomo de ludro
gênio todos os orbitais em um mesmo nivel eletrônico 
têma n1esma ei1ergia. Um subnível é o conjunto de um 
ou mais o rbitais que têm os mesmos valores de n e l; 
por exen1plo, 3s, 3p e 3d são, cada um, subniveis do ní
vel /1 = 3. Existe um orbital em um subnJvel s, três em 
um subnível p, cinco em um subnível d e sete em um 
subnivelf 

Seção 6.6 Diagramas de superfície limite são úteis 
para visualizar as características (formas) dos orbitais. 
Representados dessa forma, os orbitais s aparecen1 como 
esferas que aumentam de tamanJ10 à medida que 11 au
menta. A função de onda para cada orbital p tem dois 
lóbulos em lados opostos ao núcleo. Eles são orientados 
ao longo do eixos x, y e z. Quatro dos orbitais d têm for
mas com quatro lóbulos ao redor do núcleo; o quinto, o 
orbital d_2 , é representado com dois lóbulos ao longo 
do eixo z-e uma 'rosquinha' no plano xy. As regiões nas 
quais a função de onda é zero são chamadas nós. 
A probabilidade de o elétron ser encontrado em um nó 
, 
e zero. 

Seção 6.7 Em átomos polieletrônicos (átomos com 
muitos elétrons), os diferentes subniveis de mesmo 
nível eletrônico têm diferentes energias. A energia 
dos subníveis aumenta na ordem l s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 
3d, 4p, ... 

Os orbitais no mesmo s ubnível ainda são degen era
dos, ou seja, eles possuem a mesma energia. 

Os elétrons têm uma propriedade intrínseca cha
mada spin eletrônico, que é quantizado. O número 
quântico magnético de spin,'"•' pode assumir dois va-
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lores possíveis,+ i e - ~,que podem ser vistos como os 
dois sentidos de rotação de un1 elétron ao redor de certo 
eixo. O princípio da exclusão de Pauli afirma que dois 
e létrons em um átomo não podem ter os mesmos valo
res para 11, /, 1111 e 111, . Esse principio coloca um limite de 
dois para o número de elétrons que podem ocupar 
qualquer orbital atômico. Esses dois elétrons diferem 
em seus valores de n1,. 

Seções 6.8 e 6.9 A configuração eletrônica de um 
átomo descreve como os elétrons são distribuídos entre 
os orbitais do átomo. As configurações eletrônicas do 
estado fundamental são geralmente obtidas colocan
do-se os elétrons nos orbitais atôn1icos de mais baixa 
energia possível com a restrição de que cada orbital não 
pode comportar n1ais de dois elétrons. Quando os elé
trons ocupam um subnível com mais do que um orbital 
dege11erado, como o sttbnível 2p, a regra de Hund afir
ma que a energia mais baixa é atingida pela maximiza
ção do número de elétrons de mesmo spin eletrônico. 
Por exemplo, na configuração eletrônica do estado fun
damental do carbono, os elétrons 2p têm o mesmo spin 
e têm de ocupar dois orbitais 2p. 

Os elementos em qualquer grupo determinado na 
tabela periódica têm o mesmo tipo de arranjo eletrônico 
em seus níveis mais externos. Por exemplo, as configu
rações eletrônicas dos haJogênjos flúor e cloro são 
[He]2s22p5 e [Ne]3s23p5

, respectivamente. Os níveis 
eletrônicos mais externos, os que se localizam a lém 
dos orbitais ocupados no elemento gás nobre anterio
r, são chamados elétrons de valência, enquanto os elé
trons nos niveis mais internos são d1amados elétrons 
internos. 

A tabela periódica é dividida em três tipos diferen
tes de elementos, baseados em configurações eletrôni.
cas. Os elementos nos quais o subnível mais externo é 
um subnível s ou p são chamados elementos represen
tativos (ou grupo principal). Os n1etais alcalinos (gru
po lA), halogênios (grupo 7 A) e gases nobres (grupo 
8A) são elementos representativos. Aqueles elementos 
nos quais um subnível d é preenchido são chamados 
elementos de transição (ou m etais de transição). Os 
e lementos nos quais o subnível 4f é preenchido são cha
mados lantanídeos. Os actinídeos são aqueles nos 
quais o subnível 5f é preenchido. O conjunto dos ele
n1entos lantanídeos e actinídeos são chamados metais 
do bloco /. Esses elementos são mostrados como duas 
linhas de 14 elementos abaixo da parte prü1cipal da ta
bela periódica. A estrutura da tabela periódica, resu
n1ida na Figura 6.27, permite-nos escrever a configura
ção eletrôn ica de um elemento a partir de sua posição 
na tabela periódica. 
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Exercícios 

Energia radiante 

6.1 Quais são as unidades sr básicas para (a) o comprimento de 
onda da luz, (b) a freqüência da luz, (c) a velocidade da luz? 

6.2 (a) Qual é a relação entre o con1primento de onda e a fre
qüência da energia radiante? (b) O ozônio na camada 
superior da atmosfera absorve energia na faixa de 
210-230 nm do espectro. Em qual região do espectro ele
tromagnético essa radiação ocorre? 

6.3 Classifique cada uma das seguintes afirmativas como 
fa lsas ou verdadeiras. Corrija as afirmativas que são fal
sas. (a) A luz visível é unia forma de radiação eletromag
nética. (b) A freqüência de radiação aumenta à medjda 
que o comprimento de onda aumenta. (c) A luz ultravio
leta tem comprimentos de onda niaiores que a luz visí
vel. (d) A radiação eletromagnética e as ondas sonoras 
movem-se à mesma velocidade. 

6.4 Determine quais das seguintes afirmativas são falsas e 
corrija-as. (a) A radiação eletromagnética é incapaz de 
atravessar a água. (b) A radiação eletromagnética move-se 
no vácuo a uma velocidade constante, não importando o 
comprimento de onda. (c) A luz infravermelho tem fre
qüências mais altas que a luz visível. (d) O calor de uma 
lareira, a energia em um forno de microondas e o toque 
da buzina de na,rios são todos formas de radiação ele
tromagnética. 

6.5 Organize os seguintes tipos de energia eletromagnética 
em ordem crescente de comprimento de onda: infraver
melho, luz verde, luz vermelha, ondas de rádio, raios X, 
luz ultravioleta. 

6.6 Liste os seguintes tipos de radiação eletromagnética e1n 
ordem crescente de comprimento: (a) os raios gama pro-

Energia q uantizada e fótons 

6.11 (a) O que significa dizer que a energia é quantizada? 
(b) Por que não notamos a quantização da energia nas 
atividades cotid ianas? 

6.12 O primeiro artigo de Einstein de 1905 sobre o efeito foto
elétrico foi a primeira importante aplicação da hipótese 
de quantum de Planck. Descreva a hipótese original de 
Planck e explique como Einstein a usou em sua teoria do 
efeito fotoelétrico. 

6.13 (a) Calcule o menor incremento de e nergia (um quan
tu.m) que pode ser emitido ou absorvido a um con1pri
mento de onda de 812 nm. (b) Calcule a energia de um 
fóton de freqüência 2,72 x 1011 s-1

• (c) Que comprimento 
de onda de radiação tem fótons de energia 7,84 x 1018 J? 
Em que porção do espectro eletromagnético essa radia
ção seria encontrada? 

6.14 (a) Calcule o menor incremento de energia que pode ser 
enutido ou absorvido a um comprin1cnto de onda de 
3,80 mm. (b) Calcule a energia de um fóton de freqüência 
de 80,5 MHz. (c) Que fre~üência de radiação tem fótons 
com energia de 1,77 x 10- 9 J? Em qual região do espec
tro eletromagnético es.sa radiação seria encontrada? 

6.15 (a) Calcule e compare a energia de um f6ton de con1pri
n1ento de onda de 3,3 JI m com um de comprimento de onda 

duzidos por um radionuclídeo utilizado em formação 
de imagens na área médica; (b) a radiação de uma esta
ção de rádio FM a 93,1 MHz no mostrador; (c) um sinal 
de rádio oriundo de uma estação de rádio AM a 680 
MHz no tnostrador; (d) a luz amarela de lãrnpadas de 
vapor de sódio dos postes de rua; (e) a luz vermelha 
de um diodo emissor de luz, como em u.m mostrador 
de calculadora. 

6.7 (a) Qual é a freqüência de radiação que tem um compri
mento de onda de 0,452 pm? (b) Qual é o comprimento 
de onda de radiação que tem uma freqüência de 
2,55 x 10 16s-'? (e) Quais radiações seriam visíveis a olho 
nu, as do item (a) ou do item (b)? (d) Qual a distância 
percorrida por uma radiação eletromagnética em 7,50 ms? 

6.8 (a) Qual é a freqüência da radiação citjo comprimento de 
onda é de 589 nm? (b) Qual é o comprimento de onda da 
radiação que tem a freqüência de 1,2 x 1011 s-1? {c) Quais 
radiações seriam detectadas por um detector de radia
ção infravermelho, as do iten1 (a) ou do item (b)? 
(d) Qual a distância percorrida por uma radiação eletro
magnética em 10,0 µs? 

6.9 Átomos de merc(ttio excitados emitem luz intensa em 
um comprimento de onda de 436 nn1. Qual é a freqüên
cia desta radiação? Utilizando a Figura 6.4, determine a 
cor associada ao seu comprimento de onda. 

6.10 Um laser de íon de argônio emite luz a 489 nm. Qual é a 
freqüência de sua radiação? Essa emissão está no espec
tro \risível? No caso de resposta afirn1ativa à pergunta 
anterior, qual é a cor dessa emissão? 

de 0,154 nm. (b) Utilize a Figura 6.4 para identificar a re
gião do espectro eletromagnético à qual cada um pertence. 

6.16 Uma estação de rádio AM transnrite a 1.440 kHz, e sua par
ceira FM transmite a 94,5 MJ-Iz. Calcule e compare a energia 
dos fótons emitidos por essas duas estações de rádio. 

6.17 Um tipo de queimadura de sol ocorre com a exposição 
à luz UV de comprimento de onda na viz.inhança de 
325 nm. (a) Qual é a energia de um fóton com esse com
primento de onda? (b) Qual é a energia de um moldes
ses fótons? (e) Quru1tos fótons existen1 em uma rajada de 
1,00 mJ dessa radiação? 

6.18 A energia de radiação pode ser utilizada para causar a 
ruptura de ligações químicas. Uma energia mínima de 
495 kJ/mol é necessária para quebrar a ligação oxigê
nio-oxigênio no 0 2• Qual é o comprimento de onda 
mais longo da radiação que possui a energia necessária 
para quebrar a ligação? Que tipo de radiação eletromag
nética é essa? 

6.19 Um laser diodo emite um comprimento de onda de 987 
nm. Toda a sua potência de energia é absorvida em um 
detector que mede uma energia total de 0,52 J durante 
um período de 32 s. Quantos f6tons por segundo são 
emitidos pelo laser? 



6.20 Um objeto estelar está emitindo radiação a 1.350 nm. Se 
o detector está capturando 8 x 107 fótons por segundo 
nesse comprimento de onda, qual é a energia to tal dos 
fótons detectados em uma hora? 

6.21 O molibdênlo n1etálico tem de absorver radjação com a 
freqüência mínima de 1,09 x 1015 s-1 antes que ele emita 
um elétron de sua superfície via efeito fotoelétrico. (a) 
Qual é a energia mínima necess.úia para produzir esse 
efeito? (b) Qual comprimento de onda de radiação for
necerá um fóton com essa energia? (c} Se o molibdênio 
é irradiado com luz com comprimento de onda de 120 

O modelo de Bohr; ondas de matéria 

6.23 Explique como a existência de espectro d e linhas é con
sistente com a teoria de Bohr sobre energias quantiza
das para o e létron no átomo de hidrogênio. 

6.24 (a) Nos termos da teoria de Bohr para o átomo de hidro
gênio, qual processo ocorre quando seus átomos excita
dos emitem energia radiante com detern1inados compri
mentos de onda e apenas aqueles comprimentos de 
onda? (b) Um átomo de hidrogênio 'expande-se ou 
'contrai-se' ao mover-se de seu estado fundamental 
para um estado excitado? 

6.25 Quando as seguintes transições eletrônicas ocorrem 
no hidrogênio, a energia é emitida ou absorvid a? 
(a) de 11 = 4 para 11 = 2; (b) de uma órbita de raio 2, 12 A 
para uma de raio 8,48 Á; (c) um elétron se jttnta ao íon 
W e fica no nível 11=3. 

6.26 lndique se a energia é emitida o u absorvida quando as 
seguintes transições e letrônicas ocorrem no hidrogê
nio: (a) de /1 = 2 para n = 6; (b) de uma órbita de raio 
4,77 A para uma de raio 0,530 Á; (c} de 11 = 6 para o es
tado 11 = 9; 

6.27 Utilizando a Equação 6.5, calcule a energia de um elé
tron no átomo de hidrogênio quando 11 = 2 e quando n 
= 6. Ca lcule o comprimento de onda da radiação libe
rada quando um elétron se move de 11 = 6 para n = 2. 
Essa linha está na região \risível do espectro eletromag
nético? Se a resposta for sim , qual sua cor? 

6.28 Para cada uma das seguintes transições eletrônicas 
para o átomo de hidrogênio, calcule a energia, a fre
qüência e o comprimento de onda da radiação associa
da, e determine se a radiação é emitida ou absorvida 
durante a transição: (a) de 11=5para11=1; (b} de 11 = 4 
para 11 = 2; (c} de 11 = 4 para n = 6. Alguma dessas transi
ções emite ou absorve luz visível? 

6.29 Todas as linhas de emissão visíveis observad as por Bal
mer envolviam 111= 2. (a) Explique por que somente as 
linhas com 111= 2 foram observadas na região visível do 
espectro eletromagnético. (b) Calcule os comprimentos 
de ol\da das prin1eiras três linhas na série de Balmer -
aquelas cujo 111=3,4e5 -e identifique essas linhas no 
espectro d e enüssão n1ostrado na Figura 6.12. 

6.30 A série de linhas de emissão de Lyman para o átorno de 
hidrogênio são aquelas para as quais li/ = 1. (a) Determi
ne a região do espectro eletromagnético na qual as li
nhas da série de Lyn1an são observadas. (b ) Calcule os 
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nm, qual é a possível energia cinética máxima dos elé
trons emitidos? 

6.22 É necessário um fóton com energia mínima de 4,41 x 10-19 J 
para emitir elétrons do metal de sódio. (a) Qual é a fre
qüência mínima de luz necessária para emitir elétrons 
do sódio pelo efei to fotoelétrico? (b) Qual é o compri
mento de onda dessa luz? (e} Se o sódio é irradjado com 
luz de 439 nm, qual é a possível energia cinética máxi
ma dos elétrons emitidos? (d) Qual número máxin10 de 
elétrons pod e ser liberado por uma rajada de luz cuja 
energia total é de 1,00)tJ? 

comprimentos de onda das primeiras três linhas na sé
rie de Lyman - aquelas para as quais 111 = 2, 3 e 4. 

[6.311 Uma das linhas de emissão do átomo de hidrogênio 
te1n comprimento de onda de 93,8 nm. (a) Em qual re
gião do espectro eletromagnético essa emissão é encon
trada? (b) Determine os valores inicial e final de 11 

associados a essa emissão. 
[6.32] O átomo de hidrogênio pode absorver luz com compri

mento de onda de 4.055 nm. (a) Em qual região does
pectro eletromagnético essa absorção é encontrada? 
(b ) Determine os valo res in icial e final de n associados a 
essa absorção. 

6.33 Uti lize a relação de De Broglie para determinar os com
primentos de onda dos seguintes objetos: (a) uma pes
soa de 85 kg esquiando a 50 km/ h; (b) uma bala de 
revólver de 10,0 g detonada a 250 m/s; (c) um átomo de 
lítio movimentando-se a 2,5x105 m/s. 

6.34 Entre as partículas subatômicas elementares da física 
está o niuon, o qual se decompõe poucos nanossegtm
dos após s ua formação. O tnuon tem massa em estado 
de repouso absoluto de 206,8 vezes a massa do elétron. 
Calcule o con1primento de onda de De Broglie asso
ciado com o muon movendo-se a uma velocidade de 
8,85 x 105 cm/ s. 

6.35 A difração de nêutrons é urna importante técnica para 
determinar as estrutu.ras das moléculas. Calcule a velo
cidade de um nêu tron que tem comprimento de onda 
característico de 0,955 Á. (Consulte o encarte deste livro 
para a massa do nêutron.) 

6.36 O microscópio eletrônico tem sido muito usado para a ob
tenção de imagens a lta1nente ampliadas, tan to de materi
ais biológicos como d e outros tipos. Quando um elétron é 
acelerado por um campo potencial específico, ele atinge 
uma velocidade de 5,93 x 10° m / s. Qual é o comprimen
to de onda característico desse elétron? O comprimento 
de onda é comparável ao ta.inanho dos átomos? 

6.37 Usando o princípio da incerteza de Heisenberg, calcule 
a incerteza na posição de (a) um mosquito de 1,50 mg 
movendo-se a urna velocidade de 1,40 1n/s, sabendo 
que a velocidad e está dentro da faixa de± 0,01 ni /s; 
(b) un1 próton movimentando-se a un1a velocidade de 
(5,00 ± 0,01) x 104 m /s. (A massa de un.1 próton é dada 
na tabela de constantes fundamentais no encarte que 
acompanha este livro.) 
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6.38 Calcule a incerteza na posição de (a) um elétron moven
do-se a uma velocidade de (3,00 ± 0,01) x 105 m/s; 
(b ) um nêutron movendo-se à mesma velocidade. (As 
a1assas de um elétron e de um nêutron são dadas na ta-

Mecânica quâ ntica e orbita is atô m icos 

6.39 De acordo com o modelo de Bohr, um elétron no estado 
fundamental de um átomo de hidrogênio move-se em 
órbita ao redor do núcleo com um raio especifico de 0,53 
Â. Na descrição do átomo de hidrogênio pela mecânica 
quântica, a distância mais provável do elétron ao nú
cleo é 0,53 Á. Por que essas duas aflrmativas são dife
rentes? 

6.40 (a) Na descrição do átomo de hidrogênio pela n1ecânica 
quântica, qual é o significado físico do quadrado da 
função de onda, v/? (b) o que significa a expressão 
'densidade eletrônica'? (c) O que é um orbital? 

6.41 (a ) Para /1 = 4, quais são os possíveis valores de/? 
(b) Para I = 2, quaJs são os possíveis valores de 111,? 

6.42 Quantos valores possíveis existem para I e 1111 quando 
(a) 11 = 3; (b) 11 = 5? 

6.43 Dê os valores numéricos de 11 e I correspondentes a 
cada urna das scguJntes designações: (a) 3p; (b) 2s; (c) 4f; 
(d ) 5d. 

6.44 Dê os valores para n, I e 1111 para (a) cada orbital no s ub
nível 2p; (b) cada orbital no subníveJ Sd. 

6.45 Quais das seguintes alternativas .representa1n combina
ções impossíveis de 11 e/: (a) lp; (b) 4s; (c) 5/; (d) 2.d? 

6.46 Quais das seguintes alternativas são conjuntos permiti
dos de números quãnticos para um elétron em um áto
mo de hidrogênJo: (a) 11 = 2, I = 1, 1111= 1; (b) 11=1, 1=O,1111 
=-1; (c) 11=4, I = 2, 1111 =-2; (d) 11=3, I = 3, 1111=0? Para as 
combinações que forem permitidas, escreva a designa-

Áto mos polie le t rônicos e configurações eletrônicas 

6.51 Para certo valor do n(unero quântico principal, n, con10 
as energias dos subníveis s, p, d e f variam para (a) hi
drogênio; (b) um átomo polieJetrônico? 

6.52 (a) A distância média do núcleo de um elétron 3s em 
un1 átomo de cloro é menor que para um elétron 3p. 
Considerando esse fato, qual orbital é de energia mais 
a lta? (b) Você esperaria que a remoção de 11m elétron 3s 
de um átomo de cloro necessite de mais ou menos ener
gia quando comparado a um elétron 2p? Explique. 

6.53 (a) Quais são os possíveis valores do nún1ero quântico 
de spin do elétron? (b) Que peça de equipan1ento expe
rimental pode ser utilizada para distingLúr os elétrons 
que tenhao1 valores diferentes do nún1ero quântico de 
spin de elétron? (c) Dois elétrons em um átomo ocupam 
o orbital ls. Qual grandeza deve ser dJferente para os 
dois elétrons? Que princípio governa a resposta a essa 
pergunta? 

6.54 (a) Explique o princípio da exclusão de Pauli com suas 
próprias palavras. (b) O princípio da exclusão de Pauli 

bela de constantes fundamentais no encarte que acom
panha este livro.) (c) Quais são as implicações desses 
cálculos para nosso modelo de átomo? 

ção apropriada para o subnível a que o o.rbital pertence 
(isto é, l s, e assim por diante). 

6.47 Faça um esboço da forma e orientação dos seguJntes 
t ipos de o rbitais: (a) s; (b ) p=; (c) d,y· 

6.48 Faça um esboço da forma e orientação dos seguintes 
tipos de orbitais: (a) p,; (b) d; ; c) d ; - ~ -

6.49 (a) Quais são as similaridades e diferenças entre os or
bitais ls e 2s do átomo de hidrogênio? (b) Em que senti
do um orbital 2p tem caráter direcional? Compare as 
características 'direcionais' dos orbi tais p, e d; - ; (is to 
é, em qual direção ou região do espaço a densidade do 
elétron é concentrada?). c) O que você pode dizer sobre 
a distância n1édia do núcleo de um elétron em um orbi
tal 2s quando comparada a um orbita] 3s? (d) Para o 
átomo de hJdrogênJo, liste os seguintes orbitais na or
dem crescente de energia (ou seja, os mais estáveis pri
meiro): 4f 6s, 3d, ls, 2p. 

6.50 (a) Com referência à Figura 6.18, qual é a relação entre o 
número de nós em uai orbital s e o valor do número 
quântico principal? (b) Identifique o número de nós, 
isto é, identifique os lugares onde a densidade eletrônJ
ca é zero, no orbital 2p,; no orbital 3s. (c) Os nós no orbi
tal s são superficies esféricas (Figura 6.18). Em que tipo 
de superfície você espera que os nós estejam nos orbitais 
p (Figura 6.20)? (d ) Para o átomo de hidrogêruo, liste os 
seguintes orbitais na ordem crescente de energia: 3s, 2s, 
2p, Ss, 4d. 

é, em um sentido importante, o segredo para a com
preensão da tabela periódica. Explique por quê. 

6.55 Qual é o número máximo de elétrons que podem ocu
par cada um dos seguintes subníveis: (a) 3d; (b) 4s; c) 2µ; 
(d ) Sf? 

6.56 QuaJ é o número máximo de elétrons en1 um áto1no que 
podem ter os seguintes números quânticos: (a) /1 = 2, 
rn, = - 1 /2; (b) 11 = 5, 1=3; ( c) n = 4, 1=3, 1111 = -3; (d) 11 = 4, 
1 = l, 111, = 1. 

6.57 (a) O que cada quadrícula em uma configuração de 
quadrículas representa? (b) Que grandeza é represen
tada pelo sentido (para cima ou para baixo) das setas 
em uma configuração de quadríc11las? (c) A regra de 
Hund é necessária para se escrever a configuração ele
trônica do berílio? Explique. 

6.58 (a) O que são 'elétrons de nível mais externo'? (b) O que 
são 'elétrons desempru·elhados'? (c) Quantos elétrons 
de nível mais externo um átomo de Si possui? Quantos 
deles são desemparelhados? 



6.59 Escreva as configurações eletrônicas condensadas para 
os seguintes átomos, usando as abreviaturas de núcleo 
de gás nobre apropriadas: (a) Cs; (b) Ni; (c) Se; (d) Cd; 
(e) Ac; (f) Pb. 

6.60 Escreva as configurações eletrônicas condensadas para 
os seguintes áton1os: (a) AI; (b) Se; c) Co; (d) Br; (e) Ba; 
(f ) Re; (g) Lu. 

6.61 Faça a configuração de quadrículas para os e létrons de 
valência de cada um dos seguintes elementos e indique 
quantos elétrons desemparelhados cada um tem: (a) S; 
(b) Sr; (e) Fe; (d) Zr; (e) Sb; (0 U. 

6.62 Utilizando a configuração de quadrículas, determine o 
número de elétrons desemparelhados em cada um dos 
seguintes átomos: (a) Ti; (b) Ga; (e) Rh; (d) l; (e) Po. 

6.63 Identifique o elemento específico que corresponde a 
cada uma das seguintes configurações eletrônicas: 

Exercícios adicionais 

6.67 

6.68 

6.69 

Considere as d uas ondas mostradas a seguir, que re
presentam duas radiações eletromagnéticas: 

,..., ,,_ ___ l ,6 X 10- 7 m ---- • 

(a) Qual é o comprimento de onda da onda A? E da 
onda B? 
(b) Qual é a freqüência da onda A? E da onda B? 
(e) identifique as regiões do espectro eletromagnético 
às quais as ondas A e B pertencem. 
Certos elernentos emitem luz de um comprimento de 
onda específico quando são queimados. Historicamen
te, os quínlicos utilizavam tais comprimentos de onda 
de emissão para detern1inar se certos elementos esta
vam presentes em uma amostra. Alguns comprimentos 
de onda característicos para alguns desses elementos 
Seio: 
Ag 328,1 n1n Fe 372,0 nm 
Au 267,6 nm K 404,7 nm 
Ba 455,4 n.m Mg 285,2 nm 
Ca 422,7 run Na 589,6 nm 
Cu 324,8 n1n Ni 341,5 nm. 
(a) Determine quais elementos emitem radiação na par
te visível do espectro. (b) Qual elemento emite fó tons 
de energia mais alta? E de energia mais baixa? (e) Ao 
ser queimada, u.ma amostra de substância desconheci
da emite luz de freqüência 6,59 x 101~ s-1. Qual desses 
elementos provavelmente está na amostra? 
Imagens de Ganymede, a maior lua de Júpiter, foran1 
transmitidas da Gali/eo, nave espacial não tripulada, 
quando sua distância da Terra era de 522 milhões 
de milhas. Quanto tempo os sinais transmitidos leva
ram para percorrer a distância entre a nave espacial e a 
Terra? 
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(a) l s22slzt,63s2
; (b) [Ne]3s23p1

; (e) [Ar]4s13d' ; 
(d ) íKr)5s 4d'°Sp4

• 

6.64 Identifique o grupo de e lementos que corresponde a cada 
uma das seguintes configurações eletrônicas gerais: 
(a) [gás nobre]ns2nps 
(b) [gás nobre)ns2(n - 1)d2 

(e) [gás nobre]ns2(n -1 )d10np1 

(d ) [gás nobre Jns2(n - 2) f 
6.65 O que está errado nas seguintes configurações eletrôni

cas para átomos em seus estados fundamentais? 
(a) l s22s23s1; (b) [Ne]2s22p3

; c) [Nel3s23d5
• 

6.66 As seguintes configurações eletrônicas representan1 es
tados excitados. Identifique o elemento e escreva 
sua configuração eletrônica condensada para estado 
fundamental. (a) 1s22s23p24p1

; (b) [Ar]3d104s14p~Ss1 ; 
(e) [Kr]4d65s25p1

• 

6.70 Os raios do sol que causam o bronzeamento e as quei
maduras estão na porção ultravioleta do espectro ele
tron1agnético. Esses raios são categorizados por 
comprimento de onda: a chamada radiação UV-A tem 
comprimentos de onda na faixa de 320-380 nrn, en
quanto a radiação UV-B ten1 comprimentos de onda na 
faixa de 290-320 nm. (a) Calcule a freqüência de luz que 
tem comprimento de onda de 320 1101. (b) Calcule a 
energia de um mol de fótons de 320 nm. (c) Quais são 
mais energéticos, fótons de radiação UV- A ou de radia
ção UV-B? (d) A radiação UV-B do sol é considerada 
maior causadora de queimaduras en1 humanos do que 
a radiação UV-A. Essa observação é consistente com 
sua resposta ao item (c)? 

6.71 o watt é a unidade derivada sr que indica potência, 
a medida de energia por unidade de tempo: 1 W = 1 J / s. 
Um laser semicondutor em um aparelho de CD tem 
comprin1ento de onda igual a 780 nm e nível de potên
cia d e 0,10 n1W. Quantos fótons incidem em sua super
fície durante a execução de Llm CD com 69 minutos de 
duração? 

6.72 Carotenóides, presentes em todos os organismos capa
zes de realizar fotossintese, ampliam a faixa de luz ab
sorvida pelo organismo. Eles exibem capacidade máxi
ma para absorção de luz na faixa de440-470nm. Calcu
le a energia representada pela absorção de um número 
de Avogadro de fótons de comprimento de onda de 
455 run. 

[6.731 Uma fotocélula, como a ilustrada na Figura 6.7 (b), é um 
aparelho utilizado para medir a intensidade de luz. 
Em certo experimento, quando uma luz de compri
mento de onda de 550 nn1 é dirigida para a fotocélula, 
elétrons são emitidos à proporção de 5,8 x 10-13 C/s. 
Suponha que cada fóton que colide na fotocélula emita 
um elétron. Quantos fótons por segundo atingem a fo
tocélula? Quanto de energia por segundo a fotocélula 
absorve? 

6.74 Uma substância sensível à luz no filme fotográfico pre
to-e-branco é AgBr. Os fótons fornecem a energia ne
cessária para transferir um elétron de Br- para Ag• a fim 
de produzir Age Br e, por meio disso, escurecer o filme. 
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(a) Se um mínimo de energia de 2,00 x 10
5 J / mol é ne

cessária para esse processo, qual é a energia minima ne
cessária para cada f6ton? (b) Calcule o con1primento de 
onda de luz necessário para fornecer essa energia para 
os f6tons. (c) Explique por que esse filme pode ser ma
nuseado em um quarto escuro sob luz vermelha. 

6.75 Quando o espectro de luz do sol é examinado em alta 
resolução em determinado experimento similar ao ilus
trado na Figura 6.10, linhas escuras são evidentes. 
Essas são chamadas linhas Fraunhofer, em homena
gen1 ao cientista que as estudou extensivamente no ini
cio do século XIX. De modo geral, cerca de 25 mil ün.has 
foram identificadas no espectro solar entre 2.950 A e 10 
mil A. As Linhas Fraunhofer são atribuídas à absorção 
de detenninados comprimentos de onda de luz 'bran
ca' do sol por elen1entos gasosos na atmosfera solar. (a) 
Descreva o processo que causa a absorção de compri
mentos de onda específicos de luz do espectro solar. (b) 
Se um cientista quisesse saber quais linhas Fraunhofer 
pertencem a dado elemento, digamos o neônio, que ex
perimentos poderiam ser conduzidos aqui na Terra 
para fornecer dados? 

16.76) O modelo de Bohr pode ser utilizado para íons se1ne
lhantes ao hidrogênio - íons que tenham apenas tun 
elétron, como He •e Li2

' . (a) Por que o modelo de Bohr é 
aplicável para íons de He ', mas não para átomos neu
tros de He? (b) As energias do estado fundamental de 
H, He· e Li2• são arranjadas em tabela como segue: 

Átomo ou ion H Heº Li,. 

Energia - 2,18)(10·" J - 8,72 )( 10·" J - 1,96 )( 10·" J 
doestado 
fundamental 

Após examinar esses números, proponha uma relação 
entre a energia do estado fundamental de sistemas se
melhantes ao hidrogênio e a carga nuclear, Z. (c) Utilize 
a relação que você obtiver no item (b) para fazer deter
minar a energia do estado fundan1ental do íon de e?. 

6.77 Em condições apropriadas, o molibdê.nio emite raios X 
que têm coni.primento de onda característico de 0,711 A. 
Esses raios X são utilizados ein experimentos de difxa
ção para determinar as estruturas de moléculas. Qual a 
rapidez com que ttn1 elétron teria de se mover para ter o 
mesmo comprimento de onda desses raios X? 

Exe rcícios cumula tivos 

[6.87] Os fornos de n1icroondas utilizam radiação de micro
onda para aquecer os a linlentos. As microondas são ab
sorvidas pela umidade no alimento, que é transferida 
para outros componentes do alimento. Suponha que a 
radiação de microonda tenha comprimento de onda de 
11,2 cm. Quantos fótons são necessários para aquecer 
200 mL de café de 23 "C para 60 ºC? 

6.88 A camada de ozônio estratosférico (03) ajuda a nos pro
teger da radiação u ltravioleta prejudicial. Ela o faz ab
sorvendo luz ultravioleta e se decompondo em uma 

(6.781 Um elétron é acelerado por um potencial elétrico para 
uma energia cinética de 82,4 KeV. Qual é seu compri
mento de onda característico? (Dica: lembre-se de que a 
energia cinética de um objeto em movimento é E = ~ 
1nv2, onde 111 é a m.assa do objeto e v, a velocidade do ob
jeto.) 

6.79 Qual dos nún1eros quânticos governa (a) a forma de um 
orbital; (b) a energia de um orbital; (c) as proprieda
des de spin de um elétron; (d) a o r ientação espacial 
do orbital? 

6.80 Dê a designação do subnível para cada um dos seguin
tes casos: (a) 11 = 3, I = 1; (b ) 11 = 6, I = 4; (c) 11 = 2, I = O; 
(d ) 11 = 4, I = 3. 

6.81 Quantos orbitais em um átomo podem ter cada uma 
das seguintes designações: (a) 3s; (b) 2p; (c) 4d; (d) 11=3? 

6.82 Os 'números mágicos' na tabela periódica são os núme
ros atômicos dos elementos com alta estabilidade (os 
gases nobres): 2, 10, 18, 36, 54 e 86. Em termos de valo
res permitidos de orbitais e números quânticos de spin, 
explique por que esses arranjos de e létrons correspon
dem à estabilidade especial. 

[6.83J Para orbitais simétricos não-esféricos, as representa
ções de superfície limite (como nas figuras 6.20 e 6.21) 
sugerem onde existen1 p lanos nodais (isto é, onde a 
densidade eletrônica é zero). Por exemplo, o orbital P., 
tem um nó onde quer que x = O; essa equação é satisfei
ta por todos os pontos no plano yz; tal plano é chama
do plano nodal do orbital p,. (a) Determine o plano 
nodal do orbital p,. (b) Quais são os dois planos nodais 
do orbi tal dxv? (c) Quais são os dois planos nodais do 
orbital d; - ~ ? 

6.84 Utilizando somente un1 tabela periódica como guia, 
escreva as configurações eletrônicas condensadas para 
os seguintes átomos: (a) Se; (b ) Rh; (c) Si; (d) Hg; (e) Hf. 

6.85 O meitnério, Mt, elemento 109, nome dado em home
nagem à cientista Lisa Meitner, é um metal de transição 
que se espera ter a 1nesma configuração eletrônica ex
terna do irídio. Usando essa observação (e sem olhar a 
Figura 6.28), escreva a configuração eletrônica do meit
nério. Use [Rn] para representar os primeiros 86 elé
trons da configuração eletrônica. 

6.86 Cientistas têm considerado que o elemento 126 possa 
ter estabilidade n1oderada que o perm ite ser sinteti
zado e caracterizado. Faça a previsão de como deve 
ser a configuração eletrônica condensada desse ele
mento. 

molécula de 0 2 e um átomo de oxigênio, processo co
nhecido como fotodissociação: 

Ü 3(g) 0 2(g) + O(g) 
Utilize os dados do Apêndice C para calcular a variação 
de entalpía para essa reação. Qual é o comprin1ento de 
onda máximo que um fóton pode ter se ele deve possuir 
energia suficiente para causar essa dissociação? Em qual 
porção do espectro esse comprimento de onda ocorre? 

6.89 A descoberta do háfnio, elemento número 72, promo
veu um episódio controverso na qtúmica. G. Urbain, um 



químico francês, alegou em 1911 ter isolado um ele
mento número 72 de uma amostra de compostos de ter
ra rara (elementos 58 - 71). No entanto, Niels Bohr 
acreditava que háfnio seria mais provável de ser encon
trado com zircônio do que com terras raras. D. Coster 
e G. von 1-Ievesy, que trabalhavam no laboratório de 
Bohr em Copenhagen, mostraram em 1922 que o ele
mento n estava presente em uma amostra de zircão 
norueguês, um mineral de zircônio. (0 nome háfnio 
ven1 do nome latino para Copenhagen, Hnfnin). 
(a) Con10 você utilizaria os argumentos de configu
ração eletrônica para justificar a previsão de Bohr? 
(b) O zircônio, vizinho do háfnio no grupo 4B, pode 
ser produzido como uni metal pela redução do sólido 
ZrCl4 com metal de sódio fundido. Escreva uma 
equação química balanceada para a reação. Ela é uma 
reação de oxirredução? Se for, o que é reduzido e o 
que é oxidado? (e) O dióxido de zircônio sólido, Zr02, 

reage com gás cloro na presença de carbono. Os pro
dutos da reação são ZrC14 e dois gases, C02 e CO, na 
proporção 1 : 2. Escreva uma equação química balan
ceada para a reação. Começando com uma amostra 
de 55,4 g de Zr02, calcule a massa formada de ZrCl,, su
pondo que Zr02 é o reagente límitante e supondo 100o/o 
de rendimento. (d ) Utilizé\Jldo suas configurações ele
trônicas, considere o fato de Zr e Hf formarem cloreto 
MC14 e óxido M02• 

6.90 (a) Considere a formação das seguintes séries de óxidos 
em termos de configu.rações eletrônicas dos elementos 
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e da abordagem sobre compostos iônicos na Seção 2.7: 
K20, CaO, Sc20 3, Ti021 V20 ;-Cr03. (b) Dê os nomes des
ses óxidos. (e) Considere os óxidos de n1etal cujas ental
pias de formação (em kJ mor1

) estão listadas aqui. 

Óxido CaO(s) 

llH" I - 363,2 - 635,l - 938,7 - 1.550,6 

Calcule as variações de entalpia na seguinte reação ge
ral para cada caso: 

M.,0 .,.(s) + Hi(g) 11M(s) + niH10(g) 
(Você precisará escrever a equação ba lanceada para 
cada caso, e só então calcular t:.H•) (d) Baseado nas infor
mações fornecidas, estime o valor de t:J-1"1 para Sci03(s ). 

6.91 Os primeiros 25 anos do século XX foram significati
vos para a rápida mudança na compreensão dos cien
tistas sobre a natureza da matéria. (a) De que forma os 
experimentos de Rutherford, sobre dispersão de pa rtí
culas a ao longo de uma chapa de ouro, prepararam o 
terreno para a teoria de Bohr sobre o átomo de hidro
gênio? (b) De que modo a hipótese de De Broglie, 
quando aplicada aos elétrons, é consistente com a 
conclusão de J. J. Thomson de que o elétron tem mas
sa? Em que sentido ela corrobora co111 a proposta de 
que raios catódicos deveriam ser tra.tados como fenô
menos ondulatórios nos experimentos que precede
ram os trabalhos de Thomson? 



Capítulo 

Propriedade periódica 
dos elementos 

A tabela perióclica é a mais importante ferramenta que os quími
cos utilizam para organizar e lembrar fatos químicos. Como vimos no Capítu
lo 6, a tabela periódica surge a partir de padrões periódicos nas configurações 
eletrônicas dos elementos. Os elementos em uma mesma coluna contêm o 
mesmo número de elétrons em seus orbitais do nível mais externo, ou orbitais 
de valência. Por exemplo, o O ([He]2s22p4

) e o S ([Ne]3s23p4
) são ambos mem

bros do grupo 6A; a similaridade na ocupação de seus orbitais de valência se p 
levam a similaridades de propriedades. 

Entretanto, quando comparamos O e S, é evidente que eles exibem dife
renças também (Figura 7.1). Uma das principais diferenças entJe os elementos 
é a configuração eletrônica: os elétrons mais externos de O estão no segundo 
nível, enquanto os de S estão no terceiio. Veremos que as configurações eletrô
nicas podem ser usadas para explicar as diferenças, bem como as similarida
des nas propriedades dos elementos. 

Neste capítulo, exploraremos cotno determinadas propriedades dos ele
mentos variam à medida que nos n1ovemos através de uma linha (período) ou 
para baixo, em un1a coluna (família) da tabela periódica. Em muitos casos, as 
tendêi1cias dentro de uma linha ou coluna forn1am padrões que nos permitem 
determinar propriedades físicas e quírrdcas. 

7.1 O desenvolvimento da tabela periódica 

A descoberta de novos elementos químicos tem sido um processo de avan
ços desde os tempos da Antigüidade (Figura 7.2). Determinados elementos, 
como o ouro, aparecem na natureza na fonna elementar e foram descobertos 
milhares de anos atrás. Em contraste, alguns elementos são radioativos e in
trinsecamente instáveis. Viemos conhecê-los apenas com a tecnologia do sécu
lo XX. 

A maioria dos elementos, apesar de estáveis, está vastamente dispersa na 
natureza e está incorporada e1n grande número de compostos. Por séculos os 
cientistas não tinham conhecimento de sua existência. No inicio do século XIX, 
os avanços na química fizeram con1 que ficasse mais fácil isolá-los a partir de 
seus compostos. Como resultado, o número de elementos conhecidos mais 
que dobrou, de 31 em 1800 para 63 por volta de 1865. 

~ O que está por vir .,.. 

• Abordagem começn com uma 
breve história da tabela periódica. 

• Veren1os que muitas proprieda
des dos átomos dependem tanto 
da atração líquida entre o núcleo 
e os elétrons externos (devido à 
carga 11uclear efetiva) quanto da 
d ístància média desses elétrons 
para o núcleo. 

• Examinaremos as tendências 
periódicas de três proprieda
des-chave dos átomos: ta111n11ho 
aLôntico, e11ergia de ionização (a 
energia necessária para remover 
elétrons) e a afi11idade eletrônica (a 
energia associada à adição de 
elétrons). 

• Como parte dessa abordagem, 
exan1ínaremos também os tama
nhos de íons e suas configura
ções eletrônicas. 

• O carnter r11etnlico de um elemen
to é demonstrado pela tendência 
do clemento para formar cátions 
e pela basicidade de seu óxido 
de metá líco. 

• Examinaremos algumas diferen
ças nas propriedades físicas e 
químicas de metais e não-metais. 

• Finalmente, abordamos algumas 
tendências periódicas na quími
ca dos metais ativos (grupos lA e 
2A) e de vários não-metais (hl· 
drogênio e gn1pos 6A a 8A). 
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' A medida que o número d.e elementos conhecidos aumenta, os ciet1tistas 
começam a investigar as possibilidades de classificá-los de maneira útil. Em 
1869 Dn'litri Mendeleev, na Rússia, e Lothar Meyer, na Alemanha, publicaram 
esquemas de classificação praticamente idênticos. Os dois cientistas observa
ram q ue as similaridades das propriedades físicas e químicas tornam a se repe
tir periodicamente q uando os elementos são distribuídos em ordem crescente 
de massa atômica. Os cientistas daquela época não tinham conhecin1ento dos 
números atômicos. As massas atômicas, entretanto, geralmente cresciam com 
o aumento do número atômico, logo tanto Mendeleev quanto Meyer casual
mente distribuíram os elementos em ordem apropriada. As tabelas dos ele
m e11tos dese11volvidas por Mendeleev e Meyer foran1 as precursoras da tabela 
periódica moderna. 

Apesar de Mendeleev e Meyer terem chegado basicamente à mesma con
clusão sobre a periodicidade das propriedades dos elementos, a Mendeleev 
são dados os créditos por desenvolver s uas idéias mais eficazmei1te e estin1u
lar mais trabalhos novos na química. Sua insistência em Listar os elementos 
com características similares nas mesmas famílias forçou-o a deixar vários es
paços em branco na tabela. Por exemplo, tanto o gálio (Ga) quanto o germânio 
(Ge) eram descon11ecidos naquela época. Me11deleev corajosamente previu 
sua existência e suas propriedades, referindo-se a eles como eka-alumínio e 
eka-silicio, termos criados por ele n1esmo para indicar abaixo de q uais elemen
tos e les aparecem na tabela periód ica. Quando esses elementos foram desco
bertos, soube-se que suas propriedades eram mtúto parecidas com as previstas 
por Mendeleev, como ilustrado na Tabela 7.1. 

Em 1913, dois anos após Rutherford propor o modelo atômico do átomo, 
um físico inglês chamado H.enry Moseley (1887-1915) desenvolveu o conceito 
de números atômicos. Moseley determinou as freqüências de raios X emitidas 
à medida que diferentes e lementos eram bombardeados com elétrons de al ta 
energia. Ele descobriu que cada elemento produz raios X de freqüência única; 

H 
He 

l i Be B e N o F Ne 

Na Mg AI Si p s CI Ar 

K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd ln Sn Sb Te 1 Xe 

Cs Ba l a H f Ta w Re Os Ir Pt Au Hg TI Pb Bi Po A.t Rn 

Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt 

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Th Pa u Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm M d No lr 

O Antigüidade 0 1735-1843 01894-1918 

O ldadeMécüa-1700 0 1843-1886 01923-1961 01965-

Fig ura 7.1 Tanto o oxigênio 
quanto o enxofre são elementos do 
grupo 6A. Como tal, eles têm 
mui tas similaridades químicas. Eles 
também têm muitas diferenças, 
incluindo as formas que adquirem 
como elementos à temperatura 
ambiente. O oxigênio consiste em 
moléculas de 0 2 que aparecem 
como gás incolor (mostrado aqui 
fechado em um recipiente de 
vidro). Por outro lado, o enxofre 
consiste em moléculas de 58 que 
formam um sólido amarelo. 

Figura 7.2 Tabela periódica 
mostrando as datas do 
descobrimento dos elementos. 

ATIVIDADE 
Tabela periódica 
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TABELA 7.1 Co1nparação das propriedades do eka-silício previstas por Mendeleev com as propriedades observadas 
para o germânio 

Propriedade 

Massa atômica 

Densidade (g/ cm3
) 

Calor específico U / g K) 

Ponto de fusão ("C) 

Cor 

Fórmula do óxido 

Densidade do óxido (g/cm3
) 

Fórmula do cloreto 

Ponto de ebuJiçào do cloreto ("C) 

Previsões de Mendeleev para o 
eka-silício (feitas em 1871) 

72 

5,5 

0,305 

Alto 

Cinza-escuro 

X02 

4,7 
XCl4 

Um pouco abaixo de 100 

Propriedades observadas para o 
germânio (descoberto em 1886) 

72,59 

5,35 

0,309 

947 
Branco-acinzentado 

Ge02 

4,70 

GeCl4 

84 

além djsso, ele descobriu que a freqüência geralmente aumenta quando a massa atômica aumenta. Ele distribui as 
freqüências de raios X em ordem atribuindo um número inteiro exclusivo para cada elemento, chamado nún1ero 
atô111ico. Moseley identificou corretamente o número atômico como o número de prótons no núcleo do átomo e o 
número de elétrons no á tomo. - (Seção 2.3) 

O conceito de número atômico esclareceu a lguns problemas nas versões anteriores da tabela periódica, que 
eram baseadas na massa atômica. Por exemplo, a massa atômica do Ar (número atômico 18) é maior que a dopo
tássio (número atômico 19). Entretanto, quando os elementos são arranjados em ordem crescente de número atô
mico, em vez de ordem o ·escente de massa atômica, AI e K aparecem em seus lugares corretos na tabela. Os 
estudos de Moseley tornaram possível também identificar os 'buracos' na tabela periódica, que levaram à desco
berta de novos elementos. 

7.2 Carga nuclear efetiva 

Para entei1der as propriedades dos átomos, devemos estar familiarizados não apenas com as configurações 
eletrônicas, mas também co1n a intensidade da força de atração entre o núcleo e os elétrons mais externos. A lei de 
Coulomb de atração indica que a força da atração entre as duas cargas elétricas depende da magnitude das cargas e 
da distância entre elas. - (Seção 2.3) Portanto, a força de atração entre um elétron e o núcJeo depende da magni
tude da carga nuclear líquida agindo no elétron e da distância mérua entre o núcleo e o elétron. A força de atração 
aumenta na mesma proporção que a carga nuclear, e diminui à meruda que o elétron se afasta do núcleo. 

Em um átomo polieletrônico, cada elétron é simultaneamente atraído pelo núcleo e repelido pelos outros elé
trons. Em geral, existem tantas repulsões elétron-elétron que não podemos analisar exatamente a situação. Entre
tanto, podemos estimar a e11ergia de cada elétron considerando como ele interage com o ambiente 111édio criado 
pelo núcleo e os outros elétrons no átomo. Essa abordagem permite-nos tratar cada elétron individualmente como 
se ele estivesse se movendo no campo elétrico criado pelo núcleo e pela densidade eletrônica vizinl1a dos outros 

• ANIMAÇÃO 
~"J Carga nuclear efetiva 

elétrons. Esse campo elétrico é equivalente ao campo gerado por uma carga lo
calizada no núcleo, chamada carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, Zef, 
agii1do em Lun elétron é igual ao número de prótons no núcleo, Z, menos o nú
mero médio de elétrons, S, que está entre o núcleo e o elétron em questão: 

[7.1] 

Como S representa un1a média, não é necessário que ele seja um número inteiro. 
Muitas das propriedades dos átomos são determinadas pela carga nuclear efetiva sofrida por seus elétrons 

mais externos, ou de valência. Qualquer densidade eletrônica entre o núcleo e um e létron mais externo diminui a 
carga nuclear efeti.va agindo em um elétron mais externo. Diz-se que a densidade eletrônica relativa aos elétrons 
mais internos bli11dn ou protege os elétrons mais externos da carga total do núcleo. Uma vez que os elétrons mai.s in
ternos estão localizados basicamente entre o núcleo e os elétrons mais externos, eles são mais eficientes em blindar 
os elétrons mais externos. Por outro lado, os elétrons de mesmo nível dificilmente blindam uns aos outros da carga 
do núcleo. Como resultado, a carga nuclenrefeHva sofrida pelos elétrons rnnis externos é deter111inada basicn111ente pela dife
re11ça entre a cnrga do núcleo e a carga dos elétrons internos. 
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---. ------Elétrons mais externos (3s2
) 

10-

8 
Cerne de [Ne] (10-) 

Núc:leo (12+) 

(a) 

Efeito combinado 
= 12-10 =2+ 

~ ,,..,....---------------,,....----, 
:a 
f 
"" u 
'é; 
:g 
1í ... .,, 
~ 

~ b=~===~~::::::==_.,.-:::::::3s::,,,
2 

_ _J 
o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Distância do núcleo (À) 

(b) 

Figura 7.3 (a) A carga nuclear 
efetiva sofrida pelos elétrons de 
valência do magnésio depende 
principalmente da carga 12+ do 
núcleo e da carga 1 O- do cerne de 
neônio. Se o cerne de neônio fosse 
totalmente eficiente em blindar do 
núcleo os elétrons de valência, 
cada elétron de valência sofreria 
urna carga nuclear efetiva de 2+. 
(b) Os elétrons 3s têm alguma 
probabilidade de estar dentro do 
cerne de Ne. Como conseqüência 
dessa 'penetração', os elétrons mais 
internos não são totalmente 
eficientes em blindar os elétrons 3s 
do núcleo. Assim, a carga nuclear 
efetiva sofrida pelos elétrons 3s é 
maior que 2+. 

Podemos estimar aproximadamente a carga nuclear efetiva usando a carga nuclear e o número de elétrons in
ternos. O magnésio (número atômico 12), por exemplo, tem configuração e letrônica [Ne]3s2

• A carga nuclear do 
átomo é 12 +, e a camada mais interna de Ne consiste em dez elétrons. Grosso modo, esperariam.os que cada elétron 
mais ex tem o sofresse uma carga nuclear efetiva de aproximadamente 12-10 = 2+, como mostrado de modo sim
plificado na Figura 7.3(a). Entretanto, esse cálculo subestima a carga nuclear efetiva porque os eléb·ons mais exter
nos de um átomo têm n1uitas probabilidades de estar no cerne, como mostrado na Figura 7.3 (b ). De fato, cálculos 
mais deta lhados indicam que a carga nuclear e fetiva agindo nos elétrons mais exten1os d.o Mg é na realidade 3,3+. 

A carga nuclear efetiva sofrida pelos elétrons mais externos aumei1ta quando passamos de elemento para ele
m ento por um período da tabela. Apesar de o número de elétrons internos pern1anecer o mesmo à medida que nos 
movemos no período, a carga nuclear real aumenta. Os elétrons de nível mais externo adicionados para contraba
lançar o aumento da carga nuclear blindam uns aos outros com muito pouca eficiência. Logo, a carga nuclear efeti
va aumenta progressivamente. Por exemplo, os elétrons mais internos ls2 do lítio (ls22s1

) blindam os elétrons mais 
externos 2s do núcleo carregado 3+ com e ficiência satisfa tória. Conseqüentemente, os elétrons mais externos so
frem carga nuclear efetiva de aproximadamente 3 - 2=1 +.Para o berílio (l s22s2

}, a carga nuclear efetiva sofrida pe
los eléh·ons 2s mais externos é ma ior; nesse caso, os elétrons mais externos blindam apenas parcialmente o outro. 
Dessa forma, a carga nuclear efetiva sofrida por cada elétron 2s é em torno de 4- 2 = 2+. 

Descendo em uma familia, a carga nuclear efetiva sofrida pelos elétrons dos níveis mais externos varia muito 
m enos do que varia ao longo do período. Por exemplo, esperaríamos que a carga nuclear efetiva para os elétrons 
m ais externos i10 lítio e no sódio fosse aproximadamente a mesma, em tomo de 3 - 2=1 +para o lítio e 11 - 10=1 + 
pa ra o sódio. Entretanto, na realidade, a carga nuclear efetiva aumenta ligeiran1en te à n1edida que descemos na fa
milia, porque cernes de elétrons maiores são mais eficientes em blindar da carga nuclear os elétrons mais exte rnos. 
Nem por isso a pequena variação na carga nuclear efetiva ocorrida ao se descer na familia é menos relevru.1te que o 
aumento ocorrido ao longo do período. 

7.3 Tamanhos de átomos e íons 

Uma das propriedades mais importantes de um átomo ou íon é o tamanho. Geralme nte pensamos em átomos e 
íons como objetos esféricos e duros. Entreta nto, de acordo com o modelo da mecânica quântica, os átomos e os íons 
não têm limites pontuais definidos nos quais a distribuição el.etrônica toma-se zero. C1D1> (Seção 6.5) As bordas dos 
átomos e íons são, portanto, bastante 'vagas'. Não obstante, podemos definir seus respectivos tamanhos de várias 
m aneiras com base nas distâncias entre os á tom os em várias situações. 



222 Química: a ciência cen tral 

Distribuição 
eletrônica 

na molécula 

\ 

1 .. 

Raio atômico 
de 

van der Waals 

d 
.1 

Ra.io 
atômico 

covalente, ~d 

Figura 7.4 Ilustração da distinção 
entre raio atômico covalente e de 
van der Waals. Os valores dos raios 
atômicos covalente são obtidos a 
partir de medidas de distâncias 
interatômicas em compostos 

' . qu1m1cos. 

Imagine um conjunto de átomos de argônio na fase gasosa. Quando os áto
mos colidem uns com os outros durante os movúnentos, eles ricocheteiam, se
parando-se - como bolas de bilhar. Isso acontece porque as nuvens 
eletrônicas dos átomos que estão colidindo não podem penetrar umas nas ou
tras até certa quantidade significativa. As distâncias mais próximas separando 
os núcleos durante tais colisões determinam o raio aparente dos átomos de ar
gônio. Podemos cha1nar esses raios de raios não-ligantes de um áto1no. 

Quando dois á tomos estão quimicamente ligados, como na molécula de 
0 2, existe uma interação atrativa entre eles, que os leva a uma ligação q uín1ica. 
Abordaremos a natureza de tais ligações no Capítulo 8. Para o momento, pre
cisamos apenas compreender que essa interação atrativa coloca os dois áto
mos mais próximos do que eles estariam em uma colisão não-ligante. 
Podemos definir um raio atômico com base na distância que separa os núcleos 
dos átomos quando eles estão qtiimicamente ligados. Essa distância, chamada 
raio ligante, é menor que o raio não-ligante, como ilustrado na Figura 7.4. Os 
modelos de preenchimento de espaço, corno os da Figura 1.1 ou Figw·a 2.20, 
usam o raio não-ligante (também cha1nado raio de Van der Waals) para determi
nar o tan1anho dos átomos. Os ra ios atômicos ligantes (também chamados 
raios covalentes) são usados para determinar as distâncias entre seus centros. 

Os cientistas têm desenvolvido uma variedade de n~étodos para medir 
as distâncias separando núcleos em moléculas. A partir de observações dessas djstâncias em muitas m oléculas, a 
cada elemento pode ser atribuído um ra io covalente. Por exemplo, n a molécula de T2, observou-se que a distância 
separando os núcleos de iodo é 2,66Ã1

• Com base nisso, poden1os definir o raio cova lente do iodo como 1,33 Ã. Si
milarmente, a distância separando dois núcleos de carbono adjacentes no diamante, que é uma rede sólida tridi
m ensional, é 1,54 Ã; assim, ao rajo covalente do carbono é atribuído o valor de 0,77 Ã. Os raios de outros elern.entos 
podem ser definidos de maneira similar (Figura 7.5). (Para o hélio e o neônio, os raios Ugantes devem ser esti1nados 
porque não existem combinações químicas conhecidas.) 

Os raios atômicos permitem-nos estimar os comprimentos de ligação entre diferentes elementos em molécu
las. Por exemplo, o comprin1ento da ligação Cl -CI no C t2 é1,99 Á, logo se atribui u.m. raio de 0,?9 Ã para o O. No 
composto CCl4, o comprimento da ligação C-Cl é 1,77 Â, muito próximo da soma (0,77 + 0,99 A) dos raios atômi
cos para C e C I. 

Figura 7.5 Raios atômicos de ligação 
para os primeiros 54 elementos da 
tabela periódica. A altura da barra para 
cada elemento é proporcional a seu 
raio, fornecendo uma vista dos raios 
em 'mapa de relevos'. 

/ .... 

1 Lembre-se: o angstrõ111 (1 Á = 10-1º 111) é u111a un.idade métrica conveniente para n1edidas atômicas de comrrimento. o angstrõm 
11ifo é uma unidade SI. A unidade SI mais comumente usada para tais medidas é o picômetro (1 pm = 10-• m; JÂ = 100 pm). 
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COMO FAZER 7. 1 

O gás natural usado em aquecimentos e fogões residenciais não tem cheiro. Sendo 
que o vazamento de gás natural a presenta perigo de explosão ou suíocação, várias 
substâncias de mau cheiro lhe são adicionadas para permitir a detecção de um va
zam.ento. Uma dessas substâncias é a n1etilmercaptana, CH;iSH, cuja estrutura está 
mostrada ao lado. Use a Figura 7.5 para prever os comprimentos das ligações C-S, 
C - I-l e S - I-T nessa molécula. 

Solução 

Análise e Planejamento: foram dadas três ligações específicas e a lista de raios atô
micos. Admitiremos que os comprimentos de ligação são a soma dos raios dos 
átomos envolvidos. 
Resolução: usando os raios para C, Se H da Figura 7.5, supomos: 

Comprimento da ligação C - S = raio de C + raio de S 
= o,77A+1,02A = 1,79 A 

Comprimento da ligação C-H = 0,77 A+ 0,37 A= 1,14 A 
Comprimento da ligação S - H = 1,02 Á + 0,37 A = 1,39 Â 

Conferência: os comprimentos de ligação, na metilmercaptana, determinados ex
perimentalmente são C-S = 1,82Á, C-H = 1,10ÁeS-H=1,33A. (Em geral, os 
comprimentos de ligação envolvendo o hidrogênio mostram maiores desvios dos 
valores previstos pela soma dos raios atômicos do que as ligações envolvendo me
tais maiores.) 

PRATIQUE 

Usando a Figura 7.5, faça a previsão de qual será maior, o comprimento de ligação 
P - Br no PBr3 ou As - CI no As03• 

Respostas: o comprimento de ligação P - Br. 

Tendências periódicas nos raios atômicos 
Seexaminannos o 'mapa de ajuda' de ra.ios atômicos na Figura 7.5, observa

remos duas te11dências interessantes nos dados: 
1. Em cada coluna (grupo) o número atônuco tende a crescer à medida que 

descemos. Essa tendência resulta basicamente do aumento do número quântico principal (n.) dos elétrons 
mais externos. Conforme desceinos em um grupo, os elétrons mais externos passam mais tempo afastados 
do núcleo, fazendo com que o átomo aumente de tamanho. 

2. Em cada período o raio atômjco tende a diminuir quando vamos da esquerda para a direita. O principal fa
tor influenciando essa tendência é o aumento na carga nuclear efetiva (Z9) à medida que nos move1nos ao 
longo do período. O aumento da carga nuclear efetiva atrai continuamente os elétrons, inclusive os mais 
externos, para perto do núcleo, fazendo con1 que o raio diminua. 

COMO FAZER 7.2 

Recorrendo à tabela periódica, organize (tanto quanto possível) os seguintes átomos em ordem crescente de tamanho: 
15P, 1~S, :l-1As, ~Se. (Os números atômicos dos elementos foram dados para ajudá-lo a localizá-los mais rapidamente na 
tabela periódica.) 

Solução 

Análise e Planejamento: dados os sí1nbolos quúnicos de quatro elementos, podemos usar suas posições relativas na 
tabela periódica e as duas tendências que acabamos de relacionar para prever a ordem relativa de seus raios atômicos. 

Resolução: observe que o P e o S estão no mesmo período da tabela periódica, com o S à direita do P. Portanto, espera
mos que o rai.o de S seja menor que o de P. (O raio diminui à medida que vamos da esquerda para a direita.) 
Igualmente, espera-se que o raio de Se seja menor que o de As. Observamos ta_mbém que As está imediatamente abai
xo de Peque Se está imediatamente abaixo de S. Portanto, esperamos que orai.o de As seja maior que o de Peque o 
raio de Se seja maior que o do S (os raios aun1entam à medida que descemos em grupo). A partir dessas observações 
podemos concluir que os raios seguem a seguinte relação: S < P, P <As, S <Se e Se< As. Conseqüentemente, podemos 
concluir que Stern o menor raio dos quatro elementos e que As tem o maior. 
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Usando essas duas tendências gerais, não podemos determinar se P ou Se ten1 o maior raio; indo do P para o Se na ta
bela periódjca, devemos descer (o raio tende a crescer) e ir para a dLreita (o raio tende a di.rninuir). Na Figura 7.5 vemos 
que o raio de Se (1,17 Á) é maior que o de P (1,10 Á). Se você examinar cujdadosamente a FigtLra 7.5, descobrirá que 
para os elementos representativos o aumento no raio na proporção que descemos na coluna tende a ser o maior efeito. 
Entretanto, exLstem exceções. 
Conferência: da Figura 7.5, temos S (1,02 Â) < P(1,10 Â) <Se (1,17 Â) < As (1, 19 Á). 

PRATIQUE 

Coloque os seguintes átomos em ordem crescente de raios atômicos: Na, Be, Mg. 
Resposta: Be < Mg < Na 

Tendências nos tamanhos dos íons 
Os tamanhos dos íons são baseados nas distâncias um d o outro em compostos iônicos. Como o tamanho de um 

á tomo, o tamanho de um íon depende de sua carga nuclear, do número de elé trons que ele possui e dos orbitais nos 
quais os elétrons de nível mais externo localizam-se. A formação de um cátion desocupa os orbitajs mais extensos 
em .relação ao espaço e também diminui as repulsões totais elétron-elétron. Co.mo con.seqüência, os ctítions são 
111enores que os áto111os que lhes dão origen1, como ilustrado na Figura 7.6. O oposto é verdade para íons negativos 
(ânions). Quando elétrons são adicionados a um átomo neutro para formar um ânjon, o aumento das repulsões 
elétron-elétron faz com que os elétrons se espalhem mais no espaço. Assim, os ânions são 111aiores que os átonios que 
/11es dão origen1. 

Pnrn íons de n1esn1n carga, o ta111n11'10 a11111entn il 111edidn que descen1os 11111. gr11po na tnbeln periódica. Essa tendência é 
' também vista na Figura 7.6. A medida que o número quântico principal do orbital mais externo ocupado de um ion 

aumenta, o tamanho dele próprio aum.enta . 

Figura 7.6 Comparações dos raios, Grupo lA Grupo2A Grupo3A Grupo 6A Grupo7A 
em Â, de átomos neutros e íons para 

Li+ Li Be2+ Be s3+ B o 0 2- F vários dos grupos de elementos 
representativos. 

0,68 1,34 0,31 0,90 0,23 0,82 0,73 1,40 0,71 

Na Mg2+ Mg AJ3+ AJ s 52- CJ 

0,97 1,54 0,66 1,30 0,51 1,48 1,84 1,81 

.K Ca2+ Ca Ga3+ Ga Se Br 

1,33 0.99 1,74 0,62 1,26 1,16 1,14 

Rb sr2+ Sr I.n3+ ln Te 

1 47 I 1,13 0,81 1,44 



Capítulo 7 Propriedade periódica dos elementos 225 

COMO FAZER 7.3 

Ordene os átomos e íons a seguir em ordem decrescente de tamanho: Mg2
, ea2

• e Ca. 

Sol~ção Os cátions são menores que os átomos que lhes dão origem; logo, Ca2
' é menor que o átomo Ca. Como Ca está 

abaixo de Mg no grupo 2A da tabela periódica, Ca2
' é maior que Mg'·. Conseqüentemente, Ca > ea2

• > Mg1
' . 

PRATIQUE 

Qual dos seguintes átomos e íons é o maior: 52
, Sou 0 2? 

• Respostn: s· 

A química e a vida O tamanho iônico faz uma GRANDE diferença! 

O tamanho iônico tem importante papel na determinação 
das propriedades de íons cm solução. Por exemplo, uma peque
na diferença no tamanho iônico é normalmente suficiente para 
um (on metáüco ser biologican1entc iniportante e um outro não 
o ser. Para ilustrar, vamos examinar a quírnica biológica do íon 
de zinco (Zn2

• ) e compará-lo com o íon de cádmio (Cd2
• ). 

Lembre-se do quadro "Química e a vida" na Seção 2.7, 
que diz ser o zinco necessário em nossa dieta cm microq uan
tidades. O 7inco é parte essencial de várias enzimas, as pro
teínas que facilitam ou regulam as velocidades de reações 
biológicas chave. Por exemplo, uma das mais importantes 
enzimas quc contêm zinco é a n11idrasecarbô11ica. Essa enzima 
é encontrada nos glóbulos vermelhos do sangue. Sua função 
é formar o íon de bicarbonato (HCO;): 

(7.2] 

Você pode estar surpreso em saber que nosso orgruúsmo 
precisa de enzima para uma reação tão simples. 1 a ausência 
da anidrase carbônica, no entanto, o C02 produzido nas célu
las, quando elas estão oxidando a glicose ou outros combustí
veis em exercícios vigorosos, seria eliminada demasiadamente 
devagar. Cerca de 20'l-o do C02 produzido pelo metabolismo 
celular se liga à hemoglobina e é levado aos pulmões, onde é 
expelido. Cerca de 70"/o do C02 produzido é convertido em íon 
de bicarbonato pela ação da anidrase carbônica. Como o C02 

foi convertido em íon bicarbonato, ele se mistura ao plasma 
sangüíneo e naturalmente é passado pelos pulrnões no caminho 
inverso da Equação 7.2. Esses processos são ilustrados na Figu
ra 7.7. Na ausência do :1.inco, a anidrase carbônica seria inativa, 
e isso resultaria cm sérios desequilíbrios na quantidade de C02 

presente no sangue. 
O zinco é também encontrado cm várias outras enzimas, 

incluindo algumas encontradas no fígado e rins. É obvia
mente um elemento essencial. Bm contraste, o cádmio, viZi
nho do zinco no grupo 28, é extremamente tóxico aos huma
nos. Por que esses dois elementos são tão diferentes? Ambos 
ocorrem como íons 2+, mas Znz. menor que Cd2

•. O raio de 

Figura 7.8 A molécula da anidrase carbônica 
(mais à esquerda) catalisa a reação entre C02 e a 
água para formar HC03 • A fita representa a 
cobertura da cadeia de proteína. O 'sítio ativo' 
da enzima (à direita) é onde a reação ocorre. Os 
átomos de H foram excluídos para maior clareza. 
Desse modo, a esfera vermelha representa o 
oxigênio de uma molécula de água que está 
ligada ao zinco. A água é substituída pelo C02 

na reação. As ligações saindo dos anéis de cinco 
membros se unem ao sítio ativo da proteína. 

Vasos sangüíneos Pulmão 

C02~-,--. 
1 

1 Células de 
glóbulos ~ 
vennelhos 

t 
HC03 

Tecido 

Hemoglobina 

Anidrase 
carbônica 

Figura 7.7 Ilustração do fluxo de C02 dos tecidos para os 
vasos sanguíneos e, conseqüentemente, aos pulmões. Cerca 
de 20% do C02 se liga à hemoglobina e é liberado nos 
pulmões. Cerca de 70% é convertido pela anidrase 
carbônica em íons HC03- , que permanecem no plasma 
sangüíneo até uma reação reversa liberar C02 nos pulmões. 
Pequenas quantidades de C02 simplesmente se dissolvem 
no plasma sangüíneo e são liberadas nos pulmões. 

Zn2
• é de 0,74 À, o de Cd1

' de 0,95 À. Essa diferença pode ser 
a causa de tão dramática inversão de propriedades biológi
cas? A resposta é que, ernbora o tamanho não seja o único fa
tor, ele é n1uito importante. Na enzirna anidrase carbônica o 
íon Zn21 é encontrado ligado eletrostaticamente a áton1os de 
proteína, como 1nostrado na Figura 7.8. Ocorre que Cdi. se 
liga neste mcsn10 lug11r preferencialmente sobre Zn2

', dessa 
forma o substituindo. Quando Cd2

• está presente em vez de 
Zn2

·, no entanto, a reação de C02 com água não é facilitada. 
Mais seriamente, Cd2

' inibe reações que são essenciais ao 
funcionamento dos rins. Além disso, o cádmio é um veneno 
cumulativo; a exposição crônica em 11íveis até bem baixos 
por período longo leva ao envenenamento. 

• 
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O efeito da variação da carga nuclear nos raios iônicos é visto na variação dos raios em uma série isoeletrônica 
de íons. O tenno isoeletrônico significa que os íons possuen1 o mesmo número de elétrons. Por exemplo, cada íon. na 
série 0 2

-, F, Na+, Mg2
+ e Al~· tem dez elétrons. A carga nuclear nessa série aumenta continuamente na ordem Listada. 

(Lembre-se de que a carga no núcleo de tun átomo ou íon monoatômico é dada pelo n(unero atômico do elemento.) 
Uma vez que o número de elétrons permanece constante, o raio do íon diminui com o aumento da carga nuclear, à 
medida que os elétrons estão mais fortemente presos ao núcleo: 

0 2-

1,40 Â 

-- Aumentando a carga nuclear--

Mg2+ 

0,66Â 

A13+ 

o,s1 A 
- Diminuindo o raio iônico- -

Observe as posições desses elementos na tabela periódica e tambén1 seus n(rmeros atômicos. Os ânions 
não-metálicos antecedem o gás nobre Ne na tabela. Os cátions metálicos estão logo após o Ne. O oxigênio, o maior 
íon nessa série isoeletrônica, tem o menor nún1ero atônuco, 8. O alwnúuo, o menor desses íons, ten1 o maior n(une
ro atômico, 13. 

COMO FAZER 7.4 

Coloque os íons s2
-, cr, ~e Ca2

• em ordem decrescente de tamanho. 

Solução Essa é uma série isoeletrônica de íons, com todos eles tendo 18 elétrons. Em tais séries, o tamanho diminui 
conforme a carga nuclear (número atômico) do íon aumenta. Os números atômicos dos íons são S (16), Cl (17), K (19) e 
Ca (20). Portanto, os íons din1inuem de tamanho na orde1n: S' > CI > K' > Ca''. 

PRATIQUE 

Qual dos seguintes íons é o maior, Rb ~, Sr2
• ou YJ+? 

Resposta: Rb+ 

ANIMAÇÕES 
Ganho e perda de elétrons, 
Energia de ionização, Tendências 
periódicas: energia de ionização 

(1 ATIVIDADE 
~'; Energia de Ionização 

7.4 Energia de ionização 

A facilidade con1 que os elétrons podem ser removidos de um átomo é w11 

indicador importante do comportamento químico dele. A energia de ionização 
de um átomo ou íon é a mínima necessária para remover um elétron de um áto
mo ou íon gasoso isolado em seu estado fundamental. A pri111eira e11ergin de ioni
zaçiio, [1, é a energia necessária para re!nover o primeiro elétron de ltln átomo 
neutro. Por exemplo, a primeira energia de ionização para o átomo de sódio é a 
energia necessária para o seguinte processo: 

Na(g) --+Na •(g) +e- [7.3] 

A segunda energia de ionização, 12, é a energia necessária para remover o segundo elétron, e assim por diante, 
para remoções de e létrons adicionais. Portanto, 12, para o átomo de sódio, é a energia associada com o seguinte pro
cesso: 

[7.4] 

Quanto maior a energia de ionização, mais difícil a remoção de um elétron. 

Variações nas energias de ionização sucessivas 
As energias de ionização para os elementos do sódio até o argônio estão relacionadas na Tabela 7.2. Observe 

que elas aumentam de magiutude à n1edida que os elétrons são removidos: 11 < 12 < 13 etc. Essa tei1dê:ncia ocorre 
porque, com cada remoção sucessiva, um elétron é afastado de um íon cada vez mais positivo, necessitru.1do, por 
isso, de cada vez mais energia. 

A segunda característica importante da Tabela 7.2 é o aumento brusco na energia de ionização, que ocorre 
quando um elétron do nível mais interno é removido. Por exemplo, co11Sidere o silício, cuja configuração eletrônica 
é ls22s22p63s23p2 ou [Ne] 3s23p2

• 
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TABELA 7.2 Valores das energias de ionização sucessivas, /,para os elementos do sódio até o argônio (kj/mol) 

Elemento I, I 2 I3 I~ Is 16 I 7 

Na 496 4.560 elétrons dos níveis mais internos 

Mg 738 1.450 7.730 

AJ 578 1.820 2.750 11.600 

Si 786 1.580 3.230 4.360 16.100 

p 1.012 1.900 2.910 4.960 6.270 22.200 

s 1.000 2.250 3.360 4.560 7.010 8.500 27.100 

Cl 1.251 2.300 3.820 5.160 6.540 9.460 11.000 

Ar 1.521 2.670 3.930 5.770 7.240 8.780 12.000 

As energias de ionização aumentam continuamente de 786 para 4.360 kJ/010] para a perda de quatro elétrons 
nos subníveis. A remoção do quinto elétron, que vem do subnível 2p, requer uma quantidade muito maior de ener
gia: 16.100 kJ/1nol. O grande aumento da energia ocorre porque os elétrons 2p do nível mais interno estão muito 
mais próximos do núcleo e sofrem carga nuclear efetiva maior que os elétrons 3s e 3p do iúvel de valência. 

Cada elemento exibe un1 aumento maior na energia de ionização quando os elétrons são removidos de seu cer
ne de gás nobre. Essa observação ampara a idéia de que apenas os elétrons mais externos, aqueles além do cerne de 
gás nobre, estão envolvidos no compartilhamento e transferência de elétrons que dão origem às ligações e reações 
químicas. Os elétrons mais internos estão ligados muito fortemente ao núcleo para serem perdidos pelo átomo ou 
até compartiU1ados com outro átomo. 

o -

~ lt --
- -

11111 11 111 11 111 

COMO FAZER 7.5 

Três elementos estão indjcados na tabela periódica à esquerda. Baseado en1 suas 
localizações, determine qual terá a segunda maior energia de ionização. 

Solução 

Análise e Planejamento: as localizações dos elementos na tabela periódica permi
tem-nos detenninar as configurações eletrônicas dos elementos. As maiores energias 
de ionização envolvem a remoção dos elétrons mais internos. Portanto, devemos 
procurar primeiro por um elemento com apenas um elétron no nível majs externo. 

Resolução: o elemento no grupo 1A (Na), indicado pelo quadrado vermelho, tem 
apenas um elétron mais externo. A segunda energia de ionização desse elenumto 
está associada, conseqüentemente, com a remoção de um elétron do cerne. Os ou
tros ele1nentos indicados têm dois ou mais elétrons mais externos. Portanto, o só
dio tem a segunda maior energia de ionização. 

Conferência: se consultannos um manual de química, do tipo CRC Hnndbook of 
Clte111istry n11d Plzysics, encontraremos os seguintes valores para as segundas ener
gias de ionização (12) dos elementos: Ca (1.145 kJ/mol) < S (2.251 kJ/ mol) <Na 
(4.562 kJ/ mol). 

PRATIQUE 

Quem terá a maior terceira energia de ionização, Ca ou S? 

Resposta: Ca, porque a terceira energia de ionização é um elétron de cerne. 

Tendências periódicas nas primeiras energias de ionização 
Temos visto que a energia de ionização para certo elemento aumenta à medida que removemos elétrons suces

sivamente. Quais as tendências que observamos nas energias de ionização co1úorme passamos de u.m elemento 
para outro na tabela periódica? A Figura 7.9 mostra um gráfico de I, versus número atômico para os primeiros 54 
elementos. As importantes tendências são como se seguem: 

1. Em cada período, 11 geralmente aumenta com o aumento do número atômico. Os metais alcalinos têm a 
menor energia de ionização em cada período e os gases nobres, as maiores. Existem pequenas irregttlarida
des nessa tendência que abordaremos em breve. 

2. Em cada grupo a energia de ionização geralmente diminui com o aumento do número atômico. Por exem
p lo, as energias de ionização dos gases nobres seguem a seguinte ordem He > Ne > Ar > Kr > Xe. 
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Figura 7.9 Primeira energia de 
ionização versus número atômico. 
Os pontos vermelhos marcam o 
início de um período (metais 
alcalinos), e os pontos azuis, o fim 
de um período (gases nobres). 
Os pontos verdes indicam os 
elementos situados entre os metais 
alcalinos e os gases nobres ao 
longo de cada período da tabela 
periódica. 

ATIVIDADE 
Primeiras energias de ionização 
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3. Os elementos representativos apresentam uma maior faixa de valores de f1 que os elementos metálicos de 
transição. Em geral, as energias de ionização dos elementos de transição au1nentam vagarosamente na me
dida em que vamos da esquerda para a direita em u.m período. Os metais do bloco f, os quais não estão 
mostrados na Figura 7.9, também apresentam apenas uma pequena variação nos valores de l1• 

Informações acticionais sobre as tendências periódicas nas primeiras energias de ionização dos elementos re
prese11tativos são ilustradas na Figura 7.10. 

Normalmente, os menores átomos têm energias de ionização maiores. Os fatores que influenciam o tamanho 
atômjco também influenciam as energias de io1'\ização. A energia necessária para remover um elétron de um nível 
mais externo depende tanto da carga nuclea1· efetiva quanto da distância média do elétron ao núcleo. À medida 
que essa atração au1nenta, toma-se mais difícil remover o elétron e, assim, a energia de ionização awnenta. 

Figura 7. 1 O As primeiras energias 
de ionização para os elementos 
representativos nos primeiros seis 
períodos. A energia de ionização 
geralmente aumenta da esquerda 
para a direita e diminui de cima 
para baixo. A energia de ionização 
do astato não foi determinada. 
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Conforme nos movemos por um período, existe tanto atunento na carga nuclear efetiva quanto diminuição no raio 
atômico, fazendo con1 que a energia de ionização awnente. Entretanto, à proporção que descemos em tuna coluna, 
o raio atômico aumenta, enquanto a carga nuclear efetiva varia pouco. Portanto, a atração entre o núcleo e os elé
trons diminui, provocando diminuição na energia de ionização. 

As irregularidades dentro de um d.ado período são wn P-ouco sutis, mas são explicadas facilmente. Por exem
plo, a diminuição na energia de ionização do berílio ([He]2s ) ao boro ([He]2s22p1

) ocorre porque os elétrons no or
bital preenchido 2s são mais eficientes em blindar os elétrons no subnível 2p do que são em se blindarem. Essa é 
essencialmente a mesma razão pela qual os orbitais 2p de átomos polieletrônicos apresentam energia mais alta que 
o 2s (Figura 6.22). A diminuição na energia de ionização quando passamos do nitro,pênio ([He]2s22p'1) para o oxigê
nio ([He]2s22p4

) é relativa à repulsão dos elétrons emparelhados na configuração p . (Lembre-se de que, de acordo 
com a regra de Hund, cada elétron na configuração p3 localiza-se em diferentes orbitais p.) 

COMO FAZER 7.6 

Recorrendo a uma tabela periódica, ordene os seguintes átomos ern ordem crescente de primeira energia de ionização: 
Ne, Na, P, Ar, K. 

Solução 

Análise e Planejamento: foran1 dados os sín1bolos químicos de cinco elementos. Para colocá-los em ordem crescente 
de primeira energia de ionização, precisamos localizar cada elemento na tabela periódica. Podemos, então, usar as po
sições relativas e as tendências nas primeiras energias de ionização para determinar suas ordens. 

Resolução: a energia de ionização cresce conforme vamos da esquerda para a direita em um período. Ela diminui à 
medida que descemos um grupo. Uma vez que Na, P e Ar estão no n1esn10 período da tabela periódica, esperan1os 
que 11 varie na ordem 

Na< P<Ar 

Como Ne está acima de Ar no grupo 8A, esperamos que Ne exiba a maior primeira energia de ionização: 

Ar<Ne 

Da .mesma maneira, K é o metal alcalino diretamente abaixo de Na no grupo lA, de forma que esperamos que a l 1 para 
o K seja menor que aquela para o sódio: 

K<Na 

A partir dessas observações, conduín1os que as energias de ionização seguem a seguinte ordem: 

K <Na < p < Ar < Ne 

Conferência: os valores mostrados na Figura 7.10 confirmam essa previsão. 

PRATIQUE 

Baseado nas tendências abordadas nesta seção, deternúne qual dos seguintes átomos - B, AI, C ou Si - tem a menor 
prin1eira energia de ionização e quaJ ten1 a maior. 

Resposta: o Al tem a mais baixa, e o C, a mais alta. 

Configurações eletrônicas de íons 
Quando elétrons são removidos de um áton10 para formar um cátion, eles são sempre removidos prirneiro do 

orbital co1n o maior número quântico principal disponível, 11. Por exemplo, quando um elétron é removido de um 
átomo de lítio (ls22s1

), é o eléb·on 2s1 que é removido: 

Li (1s22s1
) => Li+ (ls2

) 

Da lnesma forma, quando dois elétrons são removidos do Pe ([Ar]3d64s2
), eles são os e létrons 4s2

: 

Fe ([Ar]3tf4s2
) => Fe2

• ([Ar]3tf) 

Se um elétron adicional é removido, formando Pe3
• , ele virá de um orbital 3d porque todos os orbitais com n = 4 

estão vazios: 

Pode parecer estranho que os elétrons 4s seja1n removidos antes dos elétrons 3d na formação de cátions de me
tais de transição. A.final, quando escrevemos as configurações eletrônicas, os elétrons 4s são adicionados antes dos 
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elétrons 3d. Entretanto, ao escrever as configurações eletrônicas para os átomos, estamos utilizando uu1 processo 
imaginário no qual passamos pela tabela periódica de um elemento para outro. Ao fazer isso, não estamos apenas 
adicionando um elétron, mas também um próton ao núcleo, para que a identidade do elemento mude. Na ioniza
ção não revertemos esse processo porque os elétrons, mas não os prótons, são removidos. 

Quando os elétrons são adicionados a um átomo para formar um ãnion, eles são adicionados a um orbital va
zio ou parcialmente preenchido com os a1ais baixos valores de n disponíveis. Por exemplo, quando um elétron é 
adicionado a un1 átomo de flúor para formar um íon F, o elétron entra em uma vaga remanescente no subníveJ 2p: 

F (ls22s22p5
) ~ F (ls22s22p~ 

COMO FAZER 7.7 

Escreva as configurações eletrôni.cas para (a) o íon Ca2
• ; (b) o íon Co3'> e (c) o íon 52

- . 

Solução 
Análise e Planejamento: pede-se para escrever as configurações eletrônicas para vários íons. Para fazermos isso, pri
meiro escrevemos a configuração eletrônica do átomo original. Então removemos os elétrons para formar os cátions 
ou adicionamos elétrons para formar os ânions. Os elétrons são anteriormente removidos dos orbitais com maiores valo
res de 11. Eles são adicionados a um orbital vazio ou parcialmente preenchido com os n1enores valores de 11. 

Resolução: (a) O cálcio (número atômico 20) tem configuração eletrônica de: 
Ca: [Ar)4s2 

Para formar um íon 2+, os dois elétrons mais externos devem ser removidos fornecendo um íon que é isoeletrônico com: 
Ar: Ca2~: [Ar) 

(b) O cobalto (número atômico 27) tem configuração eletrônica de: 
Co: [Ar]3d74s2 

Para formar um íon 3+, três elétrons devem ser removidos. Como abordado no texto anterior a este quadro, os elé
trons 4s são removidos antes dos elétrons 3d. Conseqüenten1ente, o íon Co:;. tem configuração eletrônica de: 

CoJ.+: [Ar]3d6 

(e) O enxofre (número atôn1ico 16) ten1 configuração eletrônica de: 
5: [Ne]3s23p4 

Para formar um íon 2-, dois elétrons devem ser adicionados. Existe espaço para dois elétrons adicionais nos orbitais 
3p. Portanto, o íon s2

- tem configuração eletrôni.ca de: 
52

- : LNeJ3s23p6 = [Ar) 

PRATIQUE 
Escreva a configuração eletrônica para (a) o íon Gal+; (b) o íon Cr;i.. e (c) o íon Br-. 
Respostas: (a) [Ar]3d10

; (b ) [Ar]3d3; (c) [Ar]3d1ª4s24p6 = [Kr] 

7.5 Afinidades eletrônicas 

A energia de ionização mede a energia associada com a remoção de elétrons de um átomo para formar íons car
regados positivamente. Por exemplo, a primeira energia de ionização do Cl(g), 1.251 kJ /mo), é a variação de ener
gia associada con1 o seguinte processo: 

• ANIMAÇ.ÃO 
~'i Afinidades eletrônicas 

Energin de ionização: Cl(g) Cl+(g) +e- ô.E= 1.251 kJ / mo! (7.5) 

[f'.:cJ3!<'3p [Nc]3s'3p' 

O valor positivo da energia de ioni2ação significa que a energia deve ser fornecida ao átomo para que o elétron 
seja removido. 

Além disso, muitos átomos podem ganhar elétrons para formar íons carregados negativamente. A variação de 
energia que ocorre quando um elétron é adicionado a um átomo gasoso chama-se afinidade eletrônica porque ela 
mede a atração, ou nftnidnde, de um átomo pelo elétron adicionado. Para muitos átomos, a energia é liberada quan-
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Figura 7.1 1 Afinidades 
eletrônicas em kJ/mol para os 
elementos representativos dos 
primeiros cinco períodos da tabela 
periódica. Quanto mais negativa a 
afinidade eletrônica, maior a 
atração do átomo por um elétron. 
Uma afinidade eletrônica > O 
indica que o íon negativo é mais 
alto em energia que o átomo ou o 
elétron separadamente. 

do um elétron é adicionado. Por exen1plo, a adição de um elétron ao átomo de d oro é acompanhada por uma varia
ção de energia de -349 kJ/mol, o sinal negativo indicando que a enerqia é liberada durante o processo. 
Conseqüentemente, dizemos q ue a afuudade eletrônica do CJ é-349 kJ/mol: 

Afinidade eletrônica: Cl(g) +e- -~ Cr(g) D.E= -349 k) /mol (7.6] 

É importante entender as d iferenças entre energia de ionização e afinidade eletrônica: a energia de ionização 
mede a facilidcide com que um átomo perde um elétron, enquanto a afinidade eletrônica mede a faciUdade com que 
um átomo gnnlin um elétron. 

Quanto maior a atração entre determinado átomo e um elétron adicionado, n1ais negativa será a afinidade ele
trônica do átomo. Para alguns elementos, como os gases nobres, a afinidade eletrônica tem valor positivo, signifi
cando que o ânion tem energia mais alta do que os átomos e elétrons separados: 

Ar(g) +e- _,. Ar-(g) D.E> O (7.7] 

[Ne)3>º31' 

Como 11E >O, o íon Ar- é instável e não se forma. 
A Figura 7.11 mostra as afinidades eletrônicas para os elementos representativos dos primeiros cit1co períodos 

da tabela periódica. A afinidade eletrônica, geralmente, toma-se cada vez mais negativa à proporção que caminha
m.os em direção aos halogênios. Os halogênios, que têm un1 elétron a menos 
para preencher completamente o sub11ível p, apresentam as afinidades eletrôni
cas mais 11egativas. Ao ganhar um elétron, um átomo de halogênio for.ma um 
íon negativo estável que tem a configuração de um gás nobre (Equação 7.6). 
Entretanto, a adição de um elétron a um gás n obre necessitaria que esse elétron 

ANIMAÇÃO 
Tendências periódicas: 
afinidade eletrônica 

fosse colocado em um subnivel de mais alta energia (Equação 7.7). Ocupar um subnível de mais alta energia é ener
geticamente muito desfavorável; assim, a afu1idade eletrônica é altamente positiva. As afinidades eletrônicas do 
Be e do Mg são positivas pela mesma razão; o elétron adicionado estaria localizado em um subnivel p anteriormen
te vazio que é de mais alta energia. 

As afinidades eletrônicas dos elementos do grupo 5A (N, P, As, Sb) são também interessantes. Uma vez que es
ses elen1entos têm subníveis p preenchidos pela metade, o elétron adicionado deve entrar em um orbital que já está 
ocupado, resultando em repulsões elétron-elétron maiores. Co.mo resultado, esses elementos têm afinidades ele
trônicas que são ou positivas (N) ou menos negativas que as d e seus vizinhos à esquerda (P, As, Sb). 

As afinidades eletrônicas não varian1 mtúto à medida q ue descemos um grupo. Por exemplo, considere as afi
nidades eletrônicas d os halogênios (Figu ra 7.11). Para o F, o elétron adicionado entra em um orbital 2p, para o d .oro 
em um orbital 3p, para o Br em. um orbital 4p, e assim por diante. Conforme passamos do P para o l , dessa forma re
duzindo as repulsões elétron-elétr on . Uma atração elétron-núcleo é, portanto, contrabalançada por menores re
pulsões elétron-elétron. 

2 Duas convenções de sinal são usadas para a afinidade eletrônica. Na alaioria dos livros introdutórios, incluindo este, a convenção 
de sinal termodinâmico é usada da seguinte n1aneira: un1 sinal negativo indica que a adição de um elétron é um processo 
exotérmico, como na afinldade eletrônica dada para o cloro, -349 kJ / mol. Historicamente, entretanto, a afinidade eletrônica tem 
sido definida como a energia liberada quando um elétron é adidonado a un1 átomo ou íon gasoso. Como 349 kJ / mol são liberados 
quando um elétron é adicionado ao Cl(g), a afinidade eletrônica por essa convenção seria +349 kJ/ mol. 
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Figura 7.12 Tabela periódica, mostrando metais, metalóides, não-metais e tendências no caráter metálico. 

7.6 Metais, não-metais e metalóides 

Os conceitos de raios atômicos, energias de ionização e afinidades eletrônicas são propriedades de átomos 
individuais. Com a exceção dos gases nobres, entretanto, nenhum dos elementos existe na natureza como átomo indi
vidual. Para se obter un1 entendimento mais amplo das propriedades dos elementos, devemos também examinar 
as tendências periódicas que envolvem conjuntos grandes de áto1nos. 

Os elementos podem ser agrupados de modo mais amplo nas categorias de metais, não-metais e meta16ides. 
c:.a:o (Seção 2.5) Essa classificação é mostrada na Figura 7.12. Aproximadamente três quartos dos elementos são n1e
tais, situados na parte esquerda e no 01eio da tabela. Os não-metais estão localizados no canto direito superior, e os 
metaló.ides entre os metais e os não-metais. O hidrogênio, localizado no canto esquerdo superior, é u1n não-metal. 
Essa é a razão pela qual o hidrogênio é colocado à parte dos elementos do grupo lA. Algumas das propriedades 
distintas dos metais e dos i1ão-metais estão resumidas na Tabela 7.3. 

Quanto mais um elemento exibe as propriedades físicas e quJmicas de metais, maior seu caráter m etálico. 
Similarmente, podemos falar de caráter niio-r11etálico de um elemento. Como indicado na Figura 7.12, o caráter me
tálico geralmente aumenta à proporção que descemos em uma coluna da tabela periódica e diminui à medida que 
van1os da esquerda para a direita em um período. Vamos agora examinar a relação mais próxima que existe entre 
as configurações eletrônicas e as propriedades dos metais, não-metais e metalóides. 

Metais 

Muitos elementos metálicos exiben1 um lustro brilhoso característico de metais (Figura 7.13). Os metais conduzem 
calor e eletricidade. São maleáveis (podem ser trans formados em folhas finas) e dúcteis (podem ser transformados em 
fios). Todos são sólidos à temperatura ambiente com exceção do mercúrio (ponto de fusão =-39 ºq, que é um líquido. Dois 
deles fundem-se a temperaturas um pouco acima da temperatura ambiente: césio a 28,4 ºC e gálio a 29,8 ºC. No outro 
extremo, mlútos metais fundem a temperaturas muito mais altas. Por exemplo, o cromo funde a 1.900 "C. 

TABELA 7.3 Propriedades características dos metais e dos não-metais 

Me tais 

Têm brilho; várias cores, embora a maioria seja prateada. 

Os sólidos são maleáveis e dúcteis. 

Bons condutores de calor e eletricidade. 

Muitos óxidos metálicos são sólidos iônicos básicos. 

Tendem a formar cátions em soluções aquosas. 

Não-metais 

Não têm brilho; várias cores. 

Sólidos são geralmente quebradiços; alguns são duros e 
outros macios. 

Pobres condutores de calor e eletricidade. 

Muitos óxidos não metálicos são s ubs tâncias moleculares 
que forman1 soluções ácidas. 

Tendem a formar ânions ou oxiâ.nions em soluções aquosas . 
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Os 1netais tende11111 ler baixas energias de ioniznçiio e, portanto, tende111 n forn1nr íons 
positivos cotn relativa fncilidnde. Como resultado, os metais são oxidados (per
dem elétrons) quando sofrem reações químicas. A relativa facilidade de oxida
ção dos metais comuns foi discutida anteriormente, na Seção 4.6. Como obser
vamos na ocasião, muitos metais são oxidados por tLma variedade de substân
cias comuns, incluindo 0 2 e ácidos . 

A Figura 7.14 mostra as cargas de algut1S íons con1uns. Como observamos 
na Seção 2.7, as cargas dos metais alcalinos são sempre 1 +e as dos metais alca
linos terrosos, sempre 2+ em seus compostos. Para cada wn. desses grupos, os 
elétrons s mais externos são facilmente perdidos, gerando uma configuração 
eletrônica de gás nobre. As cargas dos íons de metais de transição não seguem 
um padrão óbvio. Muitos íons de metais de transição têm cargas 2+, mas 1 +e 
3+ são também encon tradas. Um dos aspectos característicos dos metais de 
transição é que eles podem formar mais de um íon positivo. Por exemplo, o 
ferro pode ser 2+ em alguns compostos e 3+ em outros. 

Figura 7.13 Objetos metálicos 
são rapidamente reconhecidos por 
seu brilho c.aracterístico. 

Os co111postos de 111etais e não-n1etnis tendein n ser substâncias iônicas. Por exemplo, muitos óxidos metálicos e hale
tos metálicos são sólidos iônicos. Para ilustrar, a reação entre o níqtLel metálico e o oxigênio prodt12 óxido de ní
quel, um sólido iônjco contendo íons Ni2

+ e 0 2
-: 

2Ni(s) + 0 2(g) -~ 2NiO(s) 

Os óxidos são particularmente importantes devido à grande abundância de 
oxigêruo em nosso a.mbiente. 

Muitos óxidos 111etálicos são básicos. Os que se dissolvem em água reagem para 
formar lúdróxidos, como nos seguiJ1tes exemplos: 

Óxido metálico + água -~) hidróxido metálico 

Na20(s) + H 20(/) ~ 2Na0H(aq) 

CaO(s) + H 20(!) Ca(OH)2(aq) 

ANIMAÇ.ÃO 
Tendências periódicas: 
comportamento ácido-base 
de óxidos 

[7.8] 

(7.9] 

[7.10) 

A basicidade dos óxidos metálicos deve-se ao íon óxido, que reage com água de acordo com as seguintes rea
ções iônicas simplificadas: 

[7.11) 

Os óxidos metálicos demonstram também StLas basicidades reagindo com ácidos para formar sais e água, 
como ilustrado na Figura 7.15: 

Óxido metálico+ ácido--+ saJ +água 

NiO(s) + 2HCl(aq) --+ NiC12(aq) + H20(/) [7.12) 

lA 7A BA 

0 ri-
2A 3A 4A SA 6A G 

Li+ N3- 0 2- F- A 
s 

Na + Mg2+ M etais de transição . Al3+ p3- 52-
E 

c1 - s 

K + Ca2+ Cr3+ Mn2+ Fe2+ 
Co2~ Ni2+ 

cu + Zn2+ Se2- Br- N 
Fe3+ Cu2+ o 

Rb+ Sr2+ Ag+ Cd2+ Sn2+ Te2-
B r- R 
E Au+ H~+ cs+ Ba2+ Pt2+ Pb2+ Bi3+ s 

Au3+ Hg~+ 

Figura 7.14 As cargas de alguns íons comuns encontrados em compostos iônicos. Note que a linha em escada que divide 
os metais dos não-metais também separa cátions de ânions. 
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. NiO 

(a) (b) 

Figura 7.15 (a) Óxido de níq uel 
{NiO), ácido nítrico (HNO) e 
água. (b) NiO é insolúvel em água, 
mas reage com HN0 3 para formar 
uma solução verde de Ni(N03) 2 • 

Contrariamente, veren1os em breve que os óxidos não-metálicos são ácidos, dissolvendo-se em água para for
mar soluções ácidas e reagindo com bases .para formar sais. 

COMO FAZER 7.8 

(a) Você esperaria o óxido de alumínio ser um sólido, um líquido ou um gás à temperatura ambiente? (b) Escreva a 
equação química balanceada para a reação do óxido de alunúnio com ácido nítrico. 

Solução 

Análise e Planejamento: são questionadas algumas propriedades físicas e químicas do óxido de alumínio, um con1-
posto de um metal e um não-metal. 

Resolução: (a) UD1a vez que o óxido de alumínio é um óxido de um metal, supomos que ele seja um sólido iônico. De 
fato ele é e tem um alto ponto de fusão, 2.072 ºC. 
(b) Ein seus compostos o alu.mínio tem carga 3+, AI~·; o íon óxido é d -. Conseqüe.nte1nente, a fórmula do óxido de a lu
mínio é Al20 3• Os óxidos metálicos tendem a ser básicos e, portanto, reagir com ácidos para formar sais e água. Nesse 
caso, o sal é nitrato de alumínio, Al(N03)3• A equação química balanceada é: 

Al20 3(s) + 6HN03(nq) 2Al(NO:J3(aq) + 38i0(f) 

PRATIQUE 

Escreva a equação química balanceada para a reação entre o óxido de cobre(II) e o ácido sulfúrico. 

R esposta: CuO(s) + H 2S04(nq) CuS04(nq) + H20(/) 

Não-metais 

Os não-111etais varia11111111ito 11a aparência (Figura 7.16). Eles não são brilhantes e, geralmente, são pobres conduto
res de calor e eletricidade. O ponto de fusão é freqüentemente mais baixo que o dos metais (apesar de o diamante, 
uma forma do carbono, fundir-se a 3.570 "C). Sete não-metais existem sob condições ordinárias como moléculas di
atômicas. Cinco deles sã.o gases (H 21 N2, 0 21 F2 e CJi), um é um líquido (Br2) e um é um sólido volátil (12). Os outros 

Figura 7.16 Não-metais variam 
m uito em suas aparê ncias. Aqui são 
mostrados (da direita para a 
esquerda, no sentido horário) o 
carbono como grafite, enxofre, 
fósforo branco (armazenado em 
água) e iodo. 

não-metais são sólidos que podem ser duros como o diamante ou maleáveis 
como o enxofre. 

Por causa de suas afinidades eletrônicas, os não-111etais tende111 a ganhar elétrons 
quando reagen1 co11i.111etais. Por exen1plo, a reação do alumínio com o bromo pro
duz brometo de alum~ínio, um composto iônico contendo o íon alumínio, AJ3

' , 

e o í.on bro.meto, Br-: 

[7.13] 

Normalmente um não-metal ganhará elétrons suficientes para preencher 
completamente seu subnível p n1ais externo, fornecendo a configuração eletrô
nica de um gás nobre. Por exemplo, o átomo de bromo gai1ha um elétron para 
preencher seu subnível 4p: 

Br ([Ar]4s23d104p5
) ~ Br- ([Ar]4s23d104p6

) 
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(b) 

Figura 7.17 A reação de C02 

com água. (a) A água se faz 
levemente básica e contém poucas 
gotas de azul de bromotimol, um 
indicador de ácido-base que é azul 
em solução básica. (b) Quando 
Gelo Seco™, C02(s), é adicionado, 
a cor muda para amarelo, 
indicando uma solução ácida. 
A fumaça branca deve-se às 
gotículas de água condensadas do 
ar pelo frio gás de C02• 

Os co111postos constituídos 11nica111ente de não-111etais são substâncias 111olec11lnres. Por exemplo, óxidos, haletos e hi
dretos de não-metais são substâncias moleculares que tendem a ser gases, líquidos ou sólidos de baixo ponto de fu
são à temperatura ambiente. 

Muitos óxidos 11ão-n1etnlicos são ncidos; os que se dissolvem em água reagem para formar ácidos, como nos se
gui.ntes exemplos: 

Óxidos não-metálicos+ água --+ ácido 

C02(g) + H20(/) - -+ H2C03(nq) 

P <t0 10(s) + 6H20(/) 4H3P04(aq) 

l7.14J 

[7.15] 

A reação de dióxido de carbono con1 água (Figura 7.17) responde pela acidez da água carbonatada e, até certo 
ponto, da água da chuva. Como o enxofre está presente no óleo e no carvão, a combustão desses combustíveis co
muns produz dióxido e trióxido de enxofre. Essas substâncias dissolvem-se em água para produzir chuva ácida, um 
dos maiores problemas da poluição em muitas partes do mundo. Como os ácidos, muitos óxidos não-metálicos 
dissolvem-se em soluções básicas para formar sais: 

Óxidos não-n1etálicos + base - -+ sal + água 

f7.16 J 

COMO FAZER 7.9 

Escreva as equações balanceadas para as reações de dióxido de selênio com (a) água e (b) hidróxido de sódio aquoso. 

Solução 

Análise e Planejamento: precisamos escrever as equações químicas para as reações de um óxido não-metálico pri
meiro con1 água e a segu.ir com uma base, NaOH. Os óxidos não-n1etálicos são ácidos, reagindo com água para formar 
ácidos e com bases para formar sais e água. 

Resolução: (a) O dióxido de selênio é Se02. Sua reação com água é semelhante à que ocorre com o dióxido de carbono 
(Equação 7.14): 

(Não importa Se02 ser um sólido e C02, um gás; o i1nportante é que ambos são óxidos não-metálicos solúveis e1n ági.1a.) 

(b ) A reação com o hidróxido de sódio é semelhante à reação resumida na Equação 7.16: 

Se02(s) + 2Na0H(aq) Na;iSe03(aq) + 1-110(/) 

PRATIQUE 

Escreva a equação química balanceada para a reação do sólido hexaóxido de tetrafósforo com água. 

Resposta: P40 6(s) + 6~0(/) 4H3P03(aq) 
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Metalóides 
Os metalóides têm propriedades intermediárias entre as dos metais e as 

dos não-metais. Eles podem ter nlg1u11as propriedades metálicas característi
cas, mas faltam outras. Por exemplo, o silício parece um metal (Figura 7.18), 
mas é quebradiço em vez de maleável e pior condutor de calor e eletricidade 
que os metais são. Vários dos metalóides, mais claramente o silício, são semi
condutores elétricos e são os principais elementos usados na fabricação de cir
cuitos integrados e chips de computador. 

7. 7 Tendências de grupo para os metais ativos 

Abordagem de tamanJ10 atômico, energia de ionização, afuúdade eleb·ô
nica e caráter metálico fornece algumas noções do modo como a tabela perió
dica pode ser usada para organizar e lembrar fatos. Não apenas os elementos 
em um grupo possuem s imilaridades gerais, mas existem também tendências 
à medida que nos movemos por um grupo ou de um grupo para outro. Nesta 
seção usaremos a tabela periódica e o conhecimento de configurações eletrô
nicas para examinar a química dos metais alcalinos (grupo lA) e dos metais 
alcalinos terrosos (grupo 2A). 

Grupo lA: os metais alcalinos 
Os metais alcalinos são sólidos metálicos maleáveis (Figura 7.19). Todos 

têm propriedades n1etálicas características, como brill10 metálico prateado e 
altas condutividades térmicas e elétricas. O nome alcnli110 deriva de uma pala
vra arábe que significa 'cinzas'. Muitos compostos de sódio e potássio, dois 
metais alcalinos, foram isolados de cinzas de madeira por químicos antigos. 

O sódio e o potássio estão entre os mais abundantes elementos na a·osta 
terrestre, na água do mar e nos sistemas biológicos. Todos nós temos íons só
dio no organismo. Entretanto, se ingerimos muito sódio, ele aumenta a pres
são sangüínea. O potássio também é predominante no organismo; uma pessoa 
de 140 libras de massa contém aproximadamente 130 g de potássio, como íon 
K+ nos fluidos intracelulares. As plantas necessitam de potássio para crescer e 
se desenvolver (Figura 7.20). 

Algumas das propriedades físicas e químicas dos metais alcalinos são da
das na Tabela 7.4. Os elementos têm baixas densidades e baixos pontos de fu
são. Essas propriedades variam de maneira razoavelmente regular com o 
aumento do n1imero atômico. Podemos ver também algumas das tendências 
normais à medida que descemos no grupo, como o aumento do raio atômico e 
a diminuição da primeira energia de ionização. Para cada período da tabela 
periódica, os metais alcalli1os têm menor valor de 11 (Figtua 7.9), que reflete a 
relativa facilidade com a qual seus elétrons s mais externos podem ser removi
dos. Como resultado, os metais alcalinos são todos mtúto reativos, perdendo 
rapjdamente um elétron para formar íons com carga 1+. cm (Seção 4.-1-) 

Os metais alcalinos existem na natureza apenas como compostos. Os metais 
combinam-se diretamente com muitos não-metais. Por exemplo, eles reagem com 
o hldrogênio para formar hldretos e com o enxofre para formar sulfetos: 

2M(s) + ~(g) - 2MH(s) 

2M(s) + S(s) M2S(s) 

[7.171 

[7.18] 

(O símbolo M nas equações 7.17 e 7.18 representa qualquer dos metajs al
calinos.) Nos hidretos de metais a l.calinos (LiH, NaH etc.), o hidrogênio está 
presente como rr, chamado íon hidreto. o íon hidreto é diferente do íon hi
drogênio, H+, formado quando um átoo10 de hidrogênio perde seu elétron. 

Figura 7.18 Silício e lementar, que 
é um metalóide. Apesar de ter 
aparência de metal, o si lício é 
quebradiço e não é bom condutor 
térmico ou elétrico comparado aos 
metais. Grandes cristais de silício 
são separados em finos wafers, isto 
é, em finas placas de silício, para 
uso em circuitos integrados. 

Figura 7.19 O sódio e os outros 
metais a lcalinos são macios o 
bastante para serem cortados com 
uma faca. A superfície metálica 
brilhante rapidamente se embaça 
quando o sódio reage com o 
oxigênio do ar. 

Figura 7.20 Fertilizantes 
aplicados nessa plantação 
normalmente contêm grandes 
quantidades de potássio, fósforo e 
nitrogênio para atender às 
necessidades das plantas em 
crescimento. 
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TABELA 7.4 Algumas propriedades dos metais alcalinos 

Elemento Configuração Ponto de fusão Densidade Raio atômico I, 
eletrônica (~C) (g/cm3

) (Á) 

Lítio fHe]2s1 181 0,53 1,34 
Sódio [Ne]3s1 98 0,97 1,54 

Potássio [Arj4s1 63 0,86 1,96 
Rubíd io [Kr]5s1 39 1,53 2,1] 

Césio [Xe]6s1 28 1,88 2,60 

Os metais alcalinos reagem violentamente com água, produzindo gás 
hidrogênio e soluções de hidróxidos de metais alcaHnos: 

2M(s) + 2H20(1) _ , 2MOH(aq) + H 2(g) 

(kJ/mol) 

520 

496 
419 
403 
376 

FILME 
Sódio e potássio em água 

[7.19] 

Essas reações são muito exotérmicas. Em muitos casos geram calor suficiente para incendiar o H 2, produzindo 
fogo ou explosão (Figura 7.21). Essa reação é muito mais violenta para os membros mais pesados do grupo, estan
do de acordo com as menores capacidades em manter o único elétron de valência. 

As reações entre os metais alcalinos e o oxigênio são complexas. O oxigênio normalmente reage com me
tais para formar óxidos .metálicos, que contêm o íon 0 2

-. De fato, o lítio reage dessa maneira para formar o óxido de 
lítio, Ll20: 

[7.20] 

Todos os outros metais alcalinos, entretanto, reagem com o oxigênio para formar peróxidos metálicos, que 
contêo1 íon 0 2

2
• • Por exe1nplo, o sódio forma peróxido de sódio, Na20 2: 

[7.21) 

Surpreendentemente, o potássio, o rt1bídio e o césio formam também compostos M02 que contêm 0 2· , chama
dos íons superóxidos. Por exemplo, o potássio forma o superóxido de potássio, K02: 

[7.22) 

Apesar de os íons dos n1etais alcalinos serem u1colores, eles emitem cores características quando colocados em 
uma chama (Figura 7.22). Os íons dos metais alcalinos são reduzidos a átomos metálicos gasosos na região central 
da chama. A alta temperatura da chama excita eletronicamente o elétron de valência. O átomo emite energia na 
forma de luz visível quando retorna ao seu estado fundamental. O sódio produz uma chama amarela por causa da 
emissão a 589 nm. Esse comprimento de onda é produzido quando o elétron de valência excitado volta do subnível 

(a) (b) (c) 

Figura 7.21 Os metais alcalínos reagem vigorosamente com água. (a) A reação do lítio é mostrada pelo borbulhar causado 
pelo escape de gás hidrogênío. (b) A reação do sódio é mais rápida e tão exotérmica que o gás de hidrogênio produzido se 
queima no ar. (c) O potássio reage quase explosivamente. 
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(a) (b) (c) 

Figura 7.22 O teste de chama para o lítio, o sódio e o potássio revela as seguintes cores características: (a) Li (vermelho 
carmesim), (b) Na (amarelo) e (e) K (lilás). 

3p para o subnível de mais baixa energia, 3s. A emissão amarela característica do sódio é a base para as lâmpadas 
de vapor de sódio (Figura 7.23). 

COMO FAZER 7.10 

Escreva as equações balanceadas que determinam as reações do césio metálico com: (a) Cl2(g); (b) H20(/); (e) H 2(g). 

Solução 

Análise e Planejamento: o césio é um metal alcalin o. Esperamos, portanto, sua química ser dominada pela oxidação 
do metal a íons Cs +. Além disso, identificamos que o césio está bem abaixo na tabela periódica, o que significa que ele 
estará entre os mais ativos de todos os metais e provavelmente reagirá com as três substâncias listadas. 

Resolução: a reação entre o Cs e o Cl2 é uma reação de combinação simples entre dois elementos, um n1etal e um 
não-metal, formando o composto iônico CsCJ: 

2Cs(s) + 0 2(g) 2CsCl(s) 

Por analogia com as equações 7.19 e 7.17, respectivamente, vemos que as reações do césio coma água e co111 o hidrogê
nio acontencem como a seguir: 

2Cs(s) + 2H.z0(/) 2CsOH(nq) + H1(g) 

2Cs(s) + Hz(g) 2CsH(s) 

Em cada caso o césio forma um íon Cs' em seus compostos. Os lons cloreto (CI/, hidróxido (OH/ e hidreto (Hl são to
dos íons 1-; logo, os produtos finais têm estequiornetria 1:1 com o cs+. 

PRATIQUE 

Escreva a equação balanceada que determina os produtos da reação entre o potássio metálico e o enxofre elementar. 

Resposta: 2K(s) + S(s) K2S(s) 

Figura 7.23 Lâmpadas de vapor 
de sódio, usadas para iluminação 
comercial e de estradas, têm brilho 
amarelo devido à emissão dos 
átomos de sódio excitados. 



Capítulo 7 Propriedade periódica dos elementos 239 

A química e a vida O improvável desenvolvimento de drogas de lítio 

Os íons dos metais alcalinos tendem a ter um papel nada 
empolgante na maioria das reações químicas na química em 
geral. Todos os sais dos íons dos metais aJcalínos são solú
veis; e os íons são espectadores na maioria das reações aq uo
sas (exceto aqueles envolvendo os metais alcaJinos em sua 
forma elementar, como na Equação 7.19). 

Contudo, os íons dos metais alcalinos têm papel impor
tante na fisiologia humana. Os íons de sódjo e potássio são 
importantes componentes do plasma sangüíneo e do ílwdo 
intracelular, respectivamente, com concentrações médias de 
0,1 mol/L. Esses eletrólitos servem co1no transportadores 
de cargas vitais para a função celular normal e são dois dos 
principais íons envolvidos na re?,ulação do coração. 

Em contraste, o íon de lítio (Li ) não tem nenhuma função 
conhecida na fisiologia humana normal. Entretanto, desde a 
descoberta do lítio em 1817 pensava-se que os sais do ele
mento possuí.:'1ll1 quase poderes místicos de cura; havia a té 
sugestões de q ue ele era um ingrediente das antigas fórmu
las da 'fonte da juventude' . E1n 1927, o Sr. C . L. Grigg come
çou a ruvulgar um refrigerante que continha lítio com o 
esquisito nome 'Bib-Label Lithiated Lemon-Llme Soda'. 
Grigg logo deu à sua bebida Htiada um nome bem mais sim
ples: Seven-up<» (Figura 7.24). 

Por causa de preocupações da Food and Orug Adminis
tration (órgão do governo norte-americano que fiscaliza a 
comercialização de merucamentos e alimentos), o lítio foi re
tirado do Seven-Up411 no início dos anos 50. Quase ao mesmo 
tempo, descobriu-se que o íon de lítio tem notável efeito te
ra pêu tico na desorden1 mentaJ chamada desordet11 bipala r efe
ti?in, ou doença 111anfaco-depressiva. Mais de 1 n1ilhão de 
americanos sofrem dessa psicose, experimentando severas 
aJterações de humor, de profunda depressão à eufoàa. O íon 
de lítio atenua essas aJterações de estado, permitindo ao pa
ciente atuar mais efetivamente em sua vida diária. 

Aação antipsicótica do Lt foi descoberta por acidente no 
final dos anos 40 por um psiquiatra australiano, John Cade. 
Cade estava pesquisando o uso do ácido úrico- u111 compo
nente da urina - para o tratamento da doença maníaco-

Grupo 2A: os metais alcalinos terrosos 

Figura 7.24 O refrigerante Seven-Up8 

continha originalmente citrato de lítio, 
o sal de lítio do ácido cítrico. 
Alegava-se que o lítio dava à bebida 
benefícios saudáveis, incluindo 'excesso 
de energia, entusiasmo, pele bonita, 
cabelos e olhos com brilho!' O lítio foi 
retirado da bebida no início dos anos 
50, aproximadamente na mesma 
época em que a ação antipsicótica do 
Lt foi descoberta. 

depressiva. Ele adrrunistrou o ácido em animais doentes de 
laboratório na forma de seu sa 1 mais solúvel, urato de lítio, e 
observou que muitos dos sintomas maníacos pareciam ter 
desaparecido. Estudos posteriores mostraran1 que o ácido 
úrico não teni nenhum papel nos efeitos terapêuticos obser
vados; os responsáve.is eram na realidade os íons de Li' . 
Como a overdose de lítio pode causar severos efeitos colate
rais em humanos, inclusive a morte, os sais de lítio não fo
ram aprovados como drogas antipsicóticas para humanos 
até 1970. Hoje o Lt é comumente administrado via oral na 
forma de Li2C03(s). As drogas de lítio são eficientes para cerca 
de 70°/o dos pacientes maníaco-depressivos que as ingerem. 

Nesta era de sofisticados projetos de drogas e biotecnolo
gia, o simples íon de lítio é ainda o mais eficiente no trata
mento de desordem psicológica destrutiva. Notavelmente, 
apesar de pesquisas intensivas, os cientistas ainda não com
preendem totaln1ente a ação bioquímica do lítio que o leva a 
ter efeitos terapêuticos. 

Como os metais alcalinos, os elementos do gr1tpo 2A são todos sólidos com propriedades metálicas típicas, al
gumas das quais estão relacionadas na Tabela 7.5. Comparados com os metais alcalinos, os metais alcalinos terro
sos são mais duros e mais densos, fundindo-se a temperaturas Lnais a] tas. 

As primeiras energias de ionização dos metais alcalinos terrosos são baixas, mas não tão ba.íxas como as dos 
metais alcalinos. Conseqüentemente, os metais alcalinos terrosos são menos reativos que seus vizinhos, os metais 
alcalinos. Como observamos na Seção 7.4, a facilidade com que os elementos perdem elétrons diminui à medida 
que vamos da esquerda para a direita na tabela periódica e aumenta quando descemos um gru.po. Portanto, o berí
lio e o magnésio, os membros mais leves do grupo, são os menos reativos. 

A tendência no aumento da reatividade em um grupo é mostrada pelo comportamento dos elementos median
te água. O berílio n.ão reage com água ou vapor de água, mesmo quando muito aquecidos. O magnésio não reage 
com água líquida, mas reage com vapor de água para formar óxido de magnésio e hidrogênio: 

[7.23] 
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Figura 7.25 O cálcio metálico 
reage com água para formar gás 
hidrogênio e hidróxido de cálcio 
aquoso, Ca(OH)2(oq). 

Figura 7.26 Essa fotografia de 
raios X mostra a estrutura óssea 
da mão humana. O principal 
mineral nos ossos e nos dentes é a 
hidroxipatita, Ca5(P04) 30H, na qual 
o cálcio está presente como Ca2

• • 

O cálcio e os elementos abaixo dele reagem rapidamente com água à tem
peratura ambiente (apesar de tnais lentamente que os metais alcalinos adjacen
tes a eles na tabela periódica), como mostrado na Figura 7.25: 

[7.24] 

As duas reações anteriores ilustram o padrão dominante na reatividade 
dos metais a lca li11os terrosos - a tendência de perder seus dois elétrons s mais 
externos e formar Cons 2+. Por exemplo, o magnésio reage com o cloro à tempe
ra tura arnbiente para formar MgC12 e se queima com um brilho ofuscante no ar 
para produzir MgO (Figura 3.5): 

Mg(s) + Cl2(g) ~ M.gC12(s) 

2Mg(s) + 0 2(g) 2Mg0(s) 

[7.25] 

(7.26) 

Na presença de 0 2, o magnésio metálico é protegido dos produtos quími
cos por uma camada superficial fina de MgO insolúvel em água. Assim, ainda 
que esteja alto na série de atividade (Seção 4.4), o Mg pode ser incorporado em 
ligas estruturais leves usadas, por exemplo, em rodas de automóveis. Os metais 
alcalinos terrosos mais pesados (Ca, Sr e Ba) são ainda mais reativos que o 
magnésio diante de não-metais. 

Os íons dos metais alcalinos terrosos mais pesad.os fornecem cores caracte
rísticas quando fortemente aquecidos em uma chama. A chama colorida 
produzida pelo cálcio é cor de tijolo; a do estrôncio; carmesim, e a do bár io, 
verde. Os sais de estrôncio produzem a cor vern1elho-brilhante em fogos de 
artifício e os sais de bário produzem a cor verde. 

Tanto o magnésio quanto o cálcio são essenciaís aos organismos vivos (Fi
gura 2.24). O cál cio é importante principalmente para o cresciinento e a manu
tenção de ossos e dentes (Figura 7.26). Nos humanos, 99o/o do cálcio é encontra
do no sistema esquelético. 

7.8 Tendências de grupo para alguns não-metais 

Hidrogênio 
O hidro~ênio, o primeiro elen1ento da tabela periódica, tem configuração 

e letrônica l s e é, geralmente, colocado acima dos metais aJca.linos. Entretanto, 
ele não pertence verdadeirrunente a nenhum grupo em particular. Diferente
mente dos metais alcalinos, o hidrogênio é um não-metal encontrado na na
tureza con10 um gás dia tômico incolor, Rz(g), sob muitas condições. Todavia, 
o hidrogênio pode ser metálico a pressões extremamente altas. Acredita-se, 
por exemplo, que os ii1teriores dos planetas Júpiter e Saturno consistam em 

um cerne rochoso rodeado por uma camada grossa de hidrogênio metálico. O hidrogênio metálico é, por sua 
vez, rodeado por uma camada de hid.rogênjo molecular com o hidrogênio gasoso aparecendo acima dele junto à 
superfície. 

TABELA 7.5 Algumas propriedades dos metais alcalinos terrosos 

Elemento Configuração Po n to de Dens idade Rajo atômico fl 
eletrônica fusão (ºC) (g/cm3

) (Á) (k ]/mol) 

Berílio [He]2s2 1.287 1,85 0,90 899 

Magnésio [Ne]3s2 650 1,74 1,30 738 

Cálào [Ar]4s2 842 1,54 1,74 590 

Estrôncio [Kr]5s2 m 2.63 1,92 549 

Bário 
, 

[Xe]6s' 727 3,51 2,15 503 
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Devido à ausência completa de blindagem nuclear do seu único elétron, a energia de ionização do hidrogênio, 
1.312 kJ/m.ol, é marcadamente 1nais alta que as dos metais alcalinos. Na realidade, é comparável aos valores de 11 

de outros não-metais, como o oxigênio e o cloro. Como resultado, o lúdrogênio tem menor tendência a perder elé
tron que os metais alcalinos. Enquanto os metais alcalinos facilmente perdem seus elétrons de valência para os 
não-metais, a fim de formar compostos iônicos, o hidrogênio compartilha seu elétron com não-metais, formando 
compostos moleculares. As reações entre lúdrogênio e não-metais podem ser bastante exotérmicas, como eviden
ciado pela reação de combustão entre o hidrogênio e o oxigênio para forn1ar água (Figura 5.14): 

D.Hº = - 571,7 kJ (7.27) 

Vimos ta1nbém (Equação 7.17) qt1e o hidrogênio reage com metais ativos para form.ar hjdretos metálicos sóli
dos, que contêm o íon hidreto, H-. O fato de o hidrogênio poder ganhar um elétron ilustra ainda mais o fato de ele 
não ser un1 n1embro verdadeiro da fan1ilia dos metais alcalinos. Na realidade, isso sugere uma pequena semelhan
ça entre o hjdrogênio e os halogênios. 

Apesar da tendência do hidrogênio em forn1ar ligações covalentes e da sua habilidade em ganhar elétrons, o 
hidrogênio pode perder, e de fa to perde, elétron para formar umcátion. Na verdade, a química em solução aquosa 
do hidrogênio é dominada pelo íon fr(aq), que encontramos no Capítulo 4. Estudaremos esse importante íon m.ais 
detalhadamente no Capítulo 16. 

Grupo 6A: o grupo do oxigênio 
À proporção que descemos no grupo 6A, existe uma mudança de caráter metálico para não-metálico. O oxigênio, 

o enxofre e o selênio são não-metrus típicos. O telúrio tem algumas propriedades metálicas e é classificado como me
talóide. O polônio, radioativo e bastante raro, é um metaJ. O oxigênio é um gás incolor à temperatura ambiente; todos 
os outros são sólidos. Algumas propried.ades físicas dos elementos do grupo 6A são dadas na Tabela 7.6. 

Como vimos na Seção 2.6, o oxigênio é encontrado em duas formas moleculares, 0 2 e 0 3 • A forma 0 2 é a mais 
comu1n. As pessoas geralmente se referem a 0 2 como 'oxigênio', apesar de o nomedíoxigênio ser mais representati
vo. A forma 0 3 é chamada ozônio. As duas forn1as do oxigênio são exemplos de nlótropos. Os alótropos são diferen
tes formas do mesmo elemento no mesmo estado. (Nesse caso, as duas formas são gases.) Aproximada1nente 21 o/o 
doar seco compõe-se de moléculas de Oi· O ozônio, que é tóxico e te1n cheiro pungente, está presente em quantida-

. , 
desmuito pequenas na parte mais alta da atmosfera e no ar poluído. E também formado a partir do 0 2 em descar-
gas e létricas, como relân1pagos: 

D.Hº = 284,6 k) [7.28] 

Essa reação é endotérnuca, de forma que 0 3 é menos estável que 0 2• 

O oxigênio apresenta grande tendênàa em atrair elétrons de outros e lementos (para oxidá-los). O oxigênio nas 
combinações com os 01etais está quase sempre presente como o íon óxido, 0 2

- . Esse íon tem configuração de gás 
nobre e é particularmente estável. Como visto na Equação 7.27, a formação de óxidos não-metálicos é também 
mu.ito freqüentemente exotérmica e, portanto, energeticamente favorável. 

Na nossa abordagem sobre os metais alcalinos observamos dois ânions menos comuns do oxigênio, a saber, os 
íons peróxido (02

21 e o superóxido (02-) . Os compostos desses íons normalmente reagem com eles mesmos para 
produzir um óxido e 0 2• Por exemplo, peróxido de hidrogênio aquoso, H20 2, decompõe-se lentamente em água e 
0 2 à temperatura ambiente: 

D.Hº = -196,1 kJ [7.29) 

TABELA 7.6 Algumas propriedades dos elementos do grupo 6A 

Elemento Configuração Ponto de Densidade Raio 11 (kJ/moJ) 
eletrônica fusão (ºC) atômico (Á) 

Oxigênio [He] 2s22p4 - 218 1,43 g / L 0,73 1.314 

Enxofre [Ne]3s~p4 115 1,96 g / cm3 1,02 1.000 

Selênio [Ar]3dl04524p4 
221 4,82g/ cm3 1,16 941 

Telúrio [Kr)4d10Ss25p4 450 6,24 g / cm3 1,35 869 

Polõnio (Xej4J145drn6s25p4 254 9,2g/ cm3 1,9 812 
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Por essa razão as garrafas de peróxido de hidrogênio são fechadas com 
tampas que facilitam a liberação do 0 2(g) produzid.o, antes que a pressão inter
na torne-se muito alta (Figura 7.27). 

Depois do oxigênio, o elemento mais importante do grupo 6A é o enxofre. 
O enxofre também existe em várias formas alotrópicas; a mais comum e mais 
estável delas é o sólido amarelo com fórmula molecular 58. Essa molécula cons
titui-se de um anel de oito membros de átomos de enxofre, como n1ostrado na 
Figura 7.28. Ainda que o enxofre sólido seja formado por anéis Sw geralmente es
crevemos apenas S(s) nas equações quimicas para sin1plificar os coeficientes. 

De forma análoga ao oxigênio, o enxofre tem tendência em ganhar elé
tro11s de outros elementos para formar sulfetos, os quais contêm o íor1 s2

- . Na 
realidade, a maior parte do enxofre na nattueza é encontrada na forma de sul
fetos metálicos. Un1a vez que o enxofre está abaixo do oxigênio na tabela pe
riódica, a tendência para formar ânions sulfeto não é tão grande quanto a 
tendência do oxigênio em formar íons óxido. Como resultado, a química do 
enxofre é mais complexa que a do oxigênio. Na realidade, o enxofre e seus 
compostos (incluindo os do carvão e do petróleo) podem ser queimados em 
presença de oxigênio. O produto principal é o dióxido de enxofre, um poluen
te importante (Seção 18.4): 

S(s) + 0 2(g) - S02(g) 

Grupo 7A: os halogênios 

[7.30] 

Os elementos do grupo 7 A são conhecidos como halogêni os, da palavra 
grega l1nlos e gennno, que significa 'formadores de sal' . Algumas das proprie
dades desses elementos são dadas na Tabela 7.7. O astato, extremamente raro 
e radioativo, foi omitido, porque 1nuitas de suas propriedades ainda não são 
conhecidas. 

Ao contrário dos elementos do grupo 6A, todos os halogênios são tipica
mente não-metais. Seus pontos de fusão e ebulição aumentam com o aumento 
do número atômico. O flúor e o cloro são gases à temperatura ambiente, obro
mo é um liquido e o iodo, um sólido. Cada elemento consiste em moléculas di
atômicas: F21 Cl2, Br2 e I2. O flúor é um gás amarelo pálido; o cloro é um gás 
verde-amarelado; o bromo é un1 líquido marro-mavermelhado e forma rapi
damente u.n1 vapor também marrom-avermelhado; e o iodo sólido é pre
to-acinzentado e forma rapidamente um vapor violeta (Figura 7.29). 

Os balogênios têm afinidades eletrônicas altamente negativas (Figura 7.11). 
PortaJ1to, não é surpreendente que a química dos halogênios seja dominada pela 
tendência em ganhar e létrons de outros elementos para formar íons haletos, X ". 
(Em muitas equações o X é usado para indicar qualquer um dos halogênios.) 
O flúoreoclorosão mais reativos que o bromo e o iodo. Na reatidade, o flúor re
move elétrons de quase todas as substâncias com as quais entra em contato, in

Figura 7.27 Garrafas de peróxido 
de hidrogênio são fechadas com 
tampas que permitem que 
qualquer excesso de pressão de 
0 2(g) seja liberado da garrafa. 
Peróxido de hidrogênio é 
normalmente acondicionado em 
garrafas de cor escura ou opacas 
para se minimizar a exposição à 
luz, que acelera sua decomposição. 

s 

Figura 7.28 Estrutura de 
moléculas de Sa- como a 
encontrada na forma alotrópica 
mais comum do enxofre à 
temperatura ambiente. 

cluindo a água, geralmente fazendo~se de maneira muito exoténnica, con10 nos seguintes exemplos: 

6.H = -758,9 kJ [7.31] 

Mi = -704,0 kJ [7.32] 

TABELA 7. 7 Algumas propriedades dos halogênios 

Elemento Conf iguração Ponto de Densidade Raio 11 OcJ/mol) 
eletrônica fusão (ºC) atômico (Á) 

Flúor [He]2s22p5 - 220 1,69 g / L 0,71 1.681 
Cloro [Ne]3s23p' - 102 3,21 g / L 0,99 1.251 
Bromo [Ar]3d'<t4s24p5 - 7,3 3,12 g / cm3 1,14 1.140 
Todo [Kr]4d105s25p5 114 4,93 g/ Cl'll

3 1,33 1.008 



Figura 7.29 lodo (12), bromo (Br 2) 

e cloro (Cl2), da esquerda para a 
direita. 

FILME 
Propriedades físicas dos 
halogênios 

Figura 7.30 Cristais de XeF 4, um 
dos poucos compostos que contêm 
um elemento do grupo 8A. 
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Como resultad o, o gás flúo r é difícil e perigoso d e se usar no laboratório, 
necessitando de aparelhos especiais. 

Dos halogênios, o cloro é o mais usado industrialmente. Em 2001 sua pro
dução total foi de 12,3 bilhões de quilogramas, tornando-se o oitavo produto 
químico mais produzido nos Estad os Unidos. Ao contrário do flúor, o cloro rea
ge lentamente com água para formar soluções aquosas relativamente estáveis 
de 1-1.0 e HOCl (ácido hipocJoroso): 

C~(g) + H 20(/) --+ HCl(aq) + HOCl(aq) [7.33) 

O clo ro é normalmente adicionado à água potável e a piscinas, onde o 
l-TOCl(aq) formado serve como desinfetante. 

Os halogênios reagem diretamente com a maioria dos metais para for
mar haletos iônicos. Os ha logênios reagem também com o hidrogênio para 
formar haletos de hidrogênio gasosos: 

[7.34] 

Esses compostos são todos muito solúveis em água e dissolvem-se para 
formar os ácidos halidricos. Como abordado na Seção 4.3, HCl(nq), HBr(nq) e 
ID(aq) são ácidos fortes, enquanto o HF(aq) é um ácido fraco. 

Grupo 8A: os gases nobres 
Os elementos do grupo 8A, conhecidos como gas es nobres, são todos 

não-metais, gases à temperatura ambiente. Eles são todos 111onoatô111icos (isto é, 
consistem de á tomos únicos em vez de moléculas). Algumas propriedades fí
sicas dos gases nobres estão relacionadas na Tabela 7.8. A alta radioatividade 
do Rn tem inibido o estudo de sua química. 

Os gases n obres têm os s ubniveis se p completamente preenchidos. Todos 
os elementos do grupo 8A têm energias de ionização muito grandes e vemos o 
decréscimo previsto conforme descemos no grupo. Uma vez que os gases no
bres possuem configurações eletrônicas tão estáveis, e les são excepciona l
mente não-reativos. Na realidade, até o inicio dos anos 60 os elementos 
era m chamados gases inertes porque se pensava que eles eram incapazes de 
formar compostos químicos. Em 1962 Neil Bartlett, na Universidade de British 
Columbia, inferiu que a energia de ionização do Xe seria baixa o suficiente 
para permiti-lo formar compostos. Para que isso acontecesse, o Xe teria de rea
gir com uma substância com habilidade extremamente al ta para remover elé
trons de outras su bstâncias, como o flúor. Bartlett sintetizou o primeiro 
composto de gás nobre combinando o Xe com o composto contendo flúor, 
PtF6• O xenônio reage também diretan1ente co1n F2(g) para formar os compos
tos moleculares XeF2, XeF4 e XeF6 (Figura 7.30). O criptônio tem valor de 11 

m ais alto que o xenônio, sendo, portanto, menos reativo. Na realidade, apenas 
um único composto estável de criptônio é conhecido, KrF2• Em 2000, cientistas 
finlandeses anunciaram a obtenção d a molécula HArF, estável apenas a baixas 
tem pera turas. 

TABELA 7.8 Algumas propriedades dos gases nobres 

EJemento Configu ração Ponto de Dens idade Raio l , (kj /m ol) 
eletrônica ebulição (K) (g/L) atômico* (Á) 

Hélio 1s2 4,2 0,18 0,32 2.372 

Neônio [He]2s2p& 27,1 0,90 0,69 2.081 

Argônio [Ne)3s23p6 87,3 l,78 0,97 1.521 

Criptônio [Ar]3dL04s24p6 120 3,75 1, 1 o 1.351 

Xenônio [KrJ4d1ºss2sp• 165 5,90 1,30 1.170 

Radônio [Xe ]~f • 5d106s26p6 211 9,73 1.037 

*Apenas os gases nobres mais pesados formam conlpostos químicos. Assim, os raios atômicos para os gases nobres têm valores estimados. 
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COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 
(a) Os raios covalentes do tálio (TI) e do chumbo (Pb) são 1,48Ae1,47 A, respectivamente. Usando esses valores e os 
da Figura 7.5, determine o raio covalente do elemento bismuto (Bi). Justifique sua resposta. 
(b) Qual a razão para o aumento geral nos raios atômicos dos elementos quando descen1os no grupo SA? 
(c) Um uso importante do bismuto tem sido con10 ingrediente em ligas rnetálicas de baixa fusão, como as usadas em 
sistemas de alarme de esguichos contra incêndios e em máquinas tipográficas. O elemento em si é uni sólido branco 
cristalino e quebradiço. Como essas características se encaixam no fato de o bismuto estar no n1esmo grupo periódico 
de elementos não-metálicos, como nitrogênio e fósforo? 
(d) Bi20 3 é u1n óxido básico. Escreva uma equação química balanceada para sua reação com ácido nítrico diluído. Se 
6,77 g de Bi20 3 iiãO dissolvidos em solução ácida diluída para perfazer SOO rnL de solução, qual é a concentração em 
quantidade de matéria da solução do íon BiJ.+? 

(e) 209Bi é o isótopo estável mais pesado de todos os elementos. Quantos prótons e nêutrons estão presentes nesse núcleo? 
(f) A densidade do Bi a 25 ºC é 9,808 g/an3

• Quantos áton1os de bisn1uto estão presentes em um cubo do elemento que 
tem 5,00 cm de aresta? Qual a é quantidade de matéria do elemento presente? 

Solução (a) Observe que existe um aumento muito constante nos raios dos elementos no período anterior ao que 
estan1os considerando, isto é, na série In-Sn-Sb. É razoável esperar uma dJminuição de aproximadamente 0,02 A 
passando-se do Pb para o Bi, levando a urn valor estimado de 1,45 Â. O valor tabelado é 1,46 À. 
(b) O aumento geral nos raios com o aumento do n(1IDero atôntico dos elementos do grupo SA ocorre porque níveis 
adicionais de elétrons são adicionados, com aumentos correspondentes na carga nuclear. Os elétrons de cerne em 
cada caso blindam mais fortemente, do núcleo, os elétrons mais externos, de forma que a carga nuclear efetiva não va
ria muito à proporção que os números atômicos ficam maiores. Entretanto, o número quântico principal, 11, dos elé
trons mais externos aumenta constantemente, com um correspondente aumento nos raios dos orbitais. 
(e) O contraste entre as propriedades do bismuto eas do nitrogênio e do fósforo ilustra a regra geral de que existe uma 
tendência ao aun1ento do caráter metálico à proporção que descemos emdetenninado grupo. Na realidade, o bismuto 
é wn metal. O caráter metálico pronunciado ocorre porque os elétrons mais externos são mais rapidamente perdidos 
ao $e ligar, tendência que está consistente com a energia mais baixa de ionização. 
(d ) Seguindo o procedimento descrito na Seçã.o 4.2 para escrever equações moleculares e iônicas, temos o seguinte: 
Equação 111olec11/nr: 

Equação iônica si111plificndn: 

Na equação iônica simplificada, o ácido nítrico é u.1n ácido forte e o Bi(N03):i, tunsal solúvel; logo, precisan1os mostrar 
apenas a reação do sólido corn o ío11 hidrogênio formando íon BiJ< (nq) e água. 

Para calcular a concentração da solução, procedemos como a seguir (Seção 4.5): 
6,77 g de Bi20 3 x 1 m.ol de Bi20 3 x 2 mols de Bi3~ ,. 0,0581 mo! de Bi3' = 

010581 
M 

0,500 L de solução 466,0 g de Bi20 3 1 molde Bi10 3 L de solução 

(e) Podemos proceder como na Seção 2.3. O bismuto é o elemento 83; existem, portanto, 83 prótons no núcleo. Uma 
vez que o número de n1assa atôn:úca é 209, existem 209 - 83 = 126 nêutrons no núcleo. 
(f) Procederemos como nas Seções 1.4 e 3.4: o volume do cubo é (5,00)3 cm3

: 125 cm3
• Assim, temos: 

125 3 6. 9,780 g de Bi 1 moJ de Ui 5 87 l d s· cm 1 x 
3 

x = , mo s e 1 
1 cm 209,0 g de Bi 

5 87 Is d B. 6,022 X 1023 átomos de Bi 3 54 lOU . d s· , mo e 1 x : , x atomos e 1 
1 molde Bi 

Resumo e termos-chave 

I ntrodução e Seção 7.1 A tabela periódica foi de- la periódica têm o mesmo número de elétrons nos or
senvolvida primeiro por Mendeleev e Meyer, baseada bitais de valência. Essa semelhanças na estrutura e le
nas similaridades das propriedades químicas e físicas trônica de valência leva às semelhanças entre os 
exibidas por certos elementos. Moseley estabeleceu elementos em u .m mesmo grupo. As diferenças en
que cada elemento tem número atômico único, o que tre os elementos no mesmo grupo surgem em razão 
adicionou mais ordem à tabela periódica. Agora reco- de seus orbitais de valência estarem em níveis dife
nhecemos que os elementos na mesma coluna da tabe- rentes. 



Seção 7.2 Muitas propriedades dos átomos são 
relativas à distância média dos elétrons n1ais externos 
ao núcleo e à carga nuclear efetiva que esses elétrons 
sofrem. Os elétrons mais internos são muito eficientes 
em blindar os elétrons mais externos da carga total do 
núcleo, enquanto os elétrons em um mesmo nível não 
blindam uns aos outros de maneira muito eficaz. Como 
resultado, a carga nuclear efetiva sofrida pelos elétrons 
mais externos aumenta à medida que nos movemos da 
esquerda para a direita em um período. 

Seção 7.3 O tamanho de Wll áto1no pode ser esti
mado por raio covalente, com base em medidas das dis
tâncias que separam os átomos em seus compostos quí
micos. Em geral, os raios atômicos aumentam enquanto 
descemos em un1a coluna na tabela periódica e dinunui 
à medida que vamos da esquerda para a direita em um 
período. 

Os cátions são menores que os átomos que lhes dão 
origem; os ânions são maiores que os átomos que lhes 
dão origem. Para íons de mesma carga, o tamanho au
menta quru1do descemos em uma coluna da tabela pe
riód ica. Uma série isoeletrônica é uma série de íons que 
tên1 o mesmo número de elétrons. Para tais séries, o ta
manho diminui com o aumento da carga nuclear à medi
da que os elétrons são atraídos mais fortemente pelo 
núcleo. 

Seção 7.4 A primeira energia de ionização de um 
átomo é a energia mínima necessária para remover um 
elétron do átomo na fase gasosa, formando um cátion. 
A segunda energia de ionização é a energia necessária 
para remover um segundo elétron do átomo, e assim 
por diante. As energias de ionização mostram aumento 
acentuado depois que todos os elétrons de valência fo
ran1 removidos, por causa da maior carga nuclear efeti
va sofrida pelos elétrons mais internos. As primeiras 
energias de ionização dos elementos mostram tendências 
periódicas opostas às vistas para os raios atômicos, com 
átomos menores tendo maiores primeiras energias de 
ionização. Portanto, as primeiras energias de ionização 
d iminuem à proporção que passamos da esquerda para 
a direita en1 wn período. 

Podemos escrever as configurações eletrônicas para 
os ío11S escrevendo primeiro a configtuação eletrônica 
do átomo neutro, em seguida removendo ou adicionan
do o n(unero apropriado de elétrons. Os elétrons são re
movidos primeiro dos orbitais com o m.aior valor de 11. 

Os elétrons são adicionados aos orbitais com os meno
res valores de n. 

Seção 7.5 A afinidade eletrônica de um elemento é 
a variação de energia na adição de um elétron a um áto
mo na fase gasosa, formando um ânion. Uma afinidade 
eletrônica negativa significa que o ânion é estável; uma 
afinidade eletrônica positiva significa que o ânion não 
será fonnado prontamente. Em geral, as afinidades ele
trônicas tornam-se mais negativas à medida que vamos 
da esquerda para a direita na tabela periódica. Os halo-
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gênios têm as afinidades eletrônicas mais negativas. As 
afinidades eletrônicas dos gases nobres são todas posi
tivas porque o elétron adicionado ocuparia um novo 
subnível de energia mais alta. 

Seção 7.6 Os elementos podem ser categorizados 
como metais, não-metais e metaJóides. A maioria dos 
elementos são n1etais; eles ocupam o lado esquerdo e o 
meio da tabela periódica. Os metalóides ocupam uma 
banda estreita entre os metais e os não-metais. A tendên
cia de um elemento exibir as propriedades de metais, 
chamada caráter m etáli co, aumenta à medida que des
cemos em uma coltma e din1inui à medida que passa
mos da esquerda para a direita em um período. 

Os metais têm brilho característico e são bons con
dutores de calor e eletricidade. Quru1do os metais rea
gem com não-metais, os átomos metálicos são oxidados 
em cátions e geralmente formam substâncias iônicas. 
A maioria dos óxidos metálicos é básica; eles reagem 
com ácidos para formar sais e ágtta. 

Os não-metais não têm brilho metálico e são rnaus 
condutores de calor e eletricidade. Vários são gases à 
temperatura ambiente. Os compostos constituídos uni.
camente de não-metais são normalmente moleculares. 
Os não-metais em geral formam âniorlS em suas reações 
com n1etais. Os óxidos não-metálicos são ácidos e rea
gem com bases para formar sais e água. Os metalóides 
têm propriedades intermediárias entre as dos metais e 
as dos não-metais. 

Seção 7.7 As propriedades periódicas dos elemen
tos podem ajudar-nos a entender as propriedades dos 
grupos dos elementos representativos. Os metais alcali
nos (grupo lA) são metais maJeáveis com densidades 
baixas e também baixos pontos de fusão. Eles têm as 
mais baixas energias de ionização de todos os elementos. 
Como resultado, são muito reativos diante de não-metais, 
perdendo facilmente seus elétrons s mais externos para 
formar íons 1 +.Os metais alcalinos terrosos (grupo 2A) 
são mais duros e mais densos e têm pontos de fusão 
maiores que os dos metais alcalinos. Eles também são 
muito reativos mediante não-metais, apesar de não se
rem tão reativos quanto os metais alcalli1os. Os metais 
alcalinos terrosos perdem facilmente seus dois elétrons 
s mais externos para fom1ar íons 2+. Tanto os metais al
calinos quanto os alcalinos terrosos reagem com o hi
drogênio para formar substâncias iônicas que contêm o 
íon hidreto, rr. 

Seção 7.8 O hidrogênio é um não-metal com pro
priedades distintas das de qualquer outro grupo da ta
bela periódica. Ele forma compostos moleculares com 
outros não-metais, com o oxigênio e com os halogênios. 

O oxigênio e o enxofre são os mais importantes 
elementos do grttpo 6A. O oxigênio é normalmente 
encontrado como uma molécula diatômica. O ozônio, 
0 3, é u.m. importante alótropo do oxigênio. O oxigênio 
tem forte tendência para grumar elétrons de outros ele
mentos, assim oxidando-os. Na combinação com os me-
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tais, o oxigênio é normalmente encor\trado como o ío11 
óxido, 0 2

-, apesar de sais do íon peróxido, 0 2
2
-, e do 

íon superóxido, 0 2- , serem algumas vezes formados. 
O enxofre elementar é mais comumente encontrado 
como moléculas de 58. Na combinação com os metais, 
ele é mais freqüentemente achado como o íon sulfeto, 52

- . 

Os halogênios (grupo 7 A) são não-metais que exis
tem como moléculas diatômicas. Os halogênios têm as 
afinidades eletrô1ucas mais negativas de todos os ele-

Exercícios 

A tabela periódica, carga nuclear efetiva 

7.1 Por que Mendeleev deixou lacunas e1n sua primeira 
vers.:'io da tabela periódica? Como ele previu as pro
priedades dos elementos que pertenciam àquelas lacu
nas? 

7.2 (a) No período de cerca de 1800 a aproximadamente 
1865, as massas atômjcas de muitos elementos foram 
medidas precisan1cnte. Por que isso foi importante 
para a formulação da tabela periódica de Mendeleev? 
(b) Qual propriedade do áton10 Moseley associou ao 
comprimento de onda dos raios X einitidos por um ele
mento em seus experimentos? De que forma isso afetou 
o significado da tabela periódica? 

7.3 (a) O qi1e significa o termo cargn 1111c/enr efetivn? (b) De 
que forma a carga nuclear efetiva sofrida pelos elétrons 
de. valência de um átomo varia indo da esquerda para a 
direita em um período da tabela periódica? 

7.4 (a) Como o conceito de carga nuclear efetiva é usado 
para simplificar as numerosas repulsões elétron-elétron 
em um átomo polieletrônico? (b ) Quem sofre a maior 
carga nuclear efetiva em um átomo de Be, os elétrons 
1s ou os elétrons 2s? Explique. 

7.5 Se cada elétron interno fosse totalmente eficiente em 
blindar os elétrons de valência da carga total do núcleo 
e os elétrons de valência não fornecessem blindagem 
uns para os outros, qual seria a carga nuclear efetiva 
atuando em um elétron de valência em (a) K e {b) Br? 

7.6 (a) Se os elétrons internos fossem totaln1ente eficientes 
em blindar os elétrons de valência da carga total do nú
cleo e os elétrons de valência não fornecessem blinda
gem uns para os outros, qual seria a carga nuclear 
efetiva atuando sobre os elétrons de valência no Al? 
(b) Cálculos detalhados indicam que a carga nuclear 
efetiva sofrida pelos elétrons de valência é de 4,1 +.Por 
que este valor é maior do que o obtido no item (a)? 

7.7 Qual sofrerá a maior carga nuclear efetiva, os elétrons 
no nível 11 = 3 em Ar ou os do nível /1 = 3 em Kr? Qual 
será o mais próximo do núcleo? Explique. 

7.8 Coloque os seguintes átomos em ordem crescente de 
carga nuclear efetiva exercida nos elétrons do nível ele
trônico 11 = 3: K, Mg, P, Rh e Ti.Justifique sua resposta. 

7.9 Uma vez que um limite externo exato não pode ser 
medido ou mesmo calculado para um átomo, como os 
raios atômicos são determinados? Qual é a diferença 
entre um raio covalente e um raio de Van der Waals? 

7.10 (a) Por que a descrição da mecânica quântica de áton1os 
polieletrônicos torna difícil definir um raio atômico 
preciso? (b ) Quando átomos não-ligados se aproximan' 

mentos. Portanto, sua química é dominada pela tendên
cia em formar íons 1-, especialmente em reações com 
metais. 

Os gases nobres (grupo 8A) são não-metais que 
existem como gases n1onoatômicos. Eles são não reati
vos porque têm seus subniveis se p totalmente preen
chidos. Apenas os gases nobres n1ais pesados são 
conhecidos por formar compostos e formam apenas 
com os não-metais mais ativos, como o flúor. 

um do outro, o que determiJ1a a menor distância em 
que os centros nucleares pode1n se aproxin1ar? 

7.11 A distância entre átomos de Au no ouro metálico é de 
2,88 Á. Qual é o raio atômico de um átomo de ouro nes
te ambiente? (Este raio é chamado de raio n1etálico.) 

7.12 Baseado nos raios apresentados na Figura 7.5, faça uma 
previsão da distância entre os átomos de Si no silício só
lido. 

7.13 Calcule o comprin1ento da ligação As - 1 a partir das 
informações na Figura 7.5 e compare seu valor ao com
primento da ligação experimental de As - 1 no trüode
to de arsênio, Asl3, 2,55 Á. 

7.14 Na série dos hidretos do grupo 5A, de fórmula geral 
MHy as distâncias de ligação medidas são as segu.intes: 
P - H, 1,419 Â; As - H , 1,519 À; Sb - H, 1,707 À. 
(a) Compare esses valores com os calculados através 
do uso dos rajos atômicos da FigLLra 7.5. (b) Explique o 
aumento constante na distância de ligação de M - H 
nesta série em termos das configurações eletrônicas dos 
átomos M. 

7.15 De que forma os tamanhos dos átomos varian1 ao nos 
movermos (a) da esquerda para a direita em um perío
do da tabela periódica, (b) de cima para baixo em um 
grupo da tabela periódica? (c) Coloque os seguintes 
átomos em ordem crescente de raio atômico: F, P, S, As. 

7.16 (a) Entre os elementos não-metálicos, a variação no rajo 
atômico ao mudarmos para unia casa à esquerda ou à 
direita ein um período é menor que a variação ao des
cermos um período. Explique essas observações. (b ) 
Coloque os seguintes áto1nos em ordem crescente de 
raio atômico: Si, S, Ge, Se. 

7.17 Utilizando apenas a tabela periódica, coloque cada con
junto de átomos em ordem crescente de raio: (a) Ca, 
Mg, Be; (b) Ga, Sr, Ge; (c) Al, TI, Si. 

7.18 Usando son1ente a tabela periódica, coloque cada con
junto de átomos em ordem crescente de áto1nos: (a) Cs, 
K, Rb; (b) ln, Te, Sn; (e) P, CI, Sr. 

7.19 (a) Por que os cátions monoatômicos são menores que 
seus átomos neutros correspondentes? (b ) Por que os 
ânions monoatô1nicos são maiores que seus átomos ne
utros correspondentes? (c) Por que o tamanho dos íons 
aun1enta ao descermos uma coluna da tabela periódi
ca? 

7.20 Explique as seguintes variações nos raios atômicos ou iôni
cos: (a) 1- > t > r; (b) Ca2

' > Mg1
+ > Be2

· ; (e) Fe > Fe2
• >Fel+. 

7.21 Considere uma reação representada pelas seguintes 
esferas: 



7.22 

7.23 

Reagentes Produtos 

Qual esfera representa um nietal e qual representa um 
não-metal? Explique. 
Considere as seguintes esferas: 

Qual representa Ca, qual representa Ca2
• e qual repre

senta Mgl•? 
(a) O que é uma série isoeletrônica? (b ) Qual átomo neu
tro é isoeletrônico com cada um dos seguintes íons: (i) 
cr; (i1) se2·; (iÍI) Mg2' ? 

Energia de ionização; afinidades eletrônicas 

7.29 Escreva equações que mostren1 os processos quedes
crevem a primeira, a segund a e a terceira energias de 
io1úzação de um átomo de telúrio. 

7.30 Escreva equações que mostrem o processo para (a) as 
duas primeiras energias de ionização do gálio e (b) a 
quarta energia de ionização d o ródio. 

7.31 (a) Por que as energias de ionização são sempre grande
zas positivas? (b) Por que F tem maior energia de ioni
zação do que O? (c) Por que a segunda energia de 
ionização de um átomo é sempre maior que sua primei
ra energia de ionização? 

7.32 (a) Porque o Li te1n maior energia de ionização que Na? 
(b) A diferença entre a terceira e a quarta energias de io
nização do escândio é bem maior que a ctiferença entre 
a terceira e a quarta energias de ionização do titânio. 
Por quê? (e) Por q ue Li tem uma segunda energia de io
nização bem maior que Be? 

7.33 (a) Qual é a relação gera l entre o tamanho de um átomo 
e sua primeira energia de ionização? (b) Qual elemento 
na tabela periódica tem a maior energia de ionização? E 
qual tem a tnenor? 

7.34 (a) Qual é a tendência nas primeiras energias d e ioniza
ção dos elen1entos ao descermos no grupo 7 A? E,xpJi
que como essa tendência se relaciona à variação nos 
raios atômicos. (b) Qual é a tendência das primeiras 
energias de ionização ao se mover ao longo do quarto 
período de K para Kr? Con10 essa tendência se compara 
com a tendência de tamanhos atômicos? 

7.35 Com base em suas posições na tabela perióctica, deter
mine qual átomo dos seguintes pares terá a maior pri
meira energia de ionização: (a) O, Ne; (b) Mg, Sr; (e) K, 
C r; (d) Br, Sb; (e) Ga, Ge. 

7.36 Para cada un1 dos seguintes pares, indique qual ele
mento te1n a maior primeira e nergia de ionização: 
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7.24 Selecione os íons ou átomos dos seguintes conjuntos 
que são isoeletrônicos uns com os outros: 
(a) K' , Rb' , Ca2+; (b) C u ' , Ca2

·, Sc3+; (c) s2
·, Se2

· , Ar; 
(d ) Fe2+, Co3

' , Mn2
' . 

7.25 (a) Por que os raios de íons isoeletrônicos diminuem 
com carga nuclear crescente? (b) Qual sofre a 1na ior car
ga nuclear efetiva, um elétron 2p em F, un1 elétron 2p 
em Ne, ou um e létron 2p em Na•? 

7.26 Considere S, Cl e K e seus íons n1ais comuns. (a) Colo
que os á tomos na ordem crescente de tamanho; (b) 

Coloque os íons en1 ordem crescente de tamanho. 
(c) Explique quaisquer diferenças nas ordens de tama
nhos atômicos e iônicos. 

7.27 Para cada um dos seguintes conjuntos de átomos e íons, 
ordene os membros em ordem crescente de tama.nho: 
(a) Se2

· , Te2
· , Se; (b) Co3

• , Fe2
• , Fe3+; (e) Ca, Ti4• , Se'•; 

(d) Be2
• , Na•, Ne. 

7.28 Para cada uma das seguintes afirmativas, dê uma expli
cação: (a) a · é maior que Cl; (b ) s2

• é maior que 0 2-; (c) 
K" é maior que Ca2

• • 

(a) Sr, Cd; (b) Si, C; (e) ln, 1; (d ) Sn, Xe. (Em cada caso, 
use a configuração eletrônica e a carga nuclear efeti
va para justificar sua resposta.) 

7.37 Escreva as configurações e letrônicas para os seguintes 
fons: (a) Sb3· ; (b) Ga~; (e) P1-; (d) Cr3+; (e) Zn2• ; (f) Ag· . 

7.38 Escreva as configurações eletrônicas para os seguintes 
íons e determine quajs têm confir.urações de gás nobre: 
(a) MnJ+; (b) Se2-; (e) Sc3+; (d) Ru •; (e) n •; (f) Au •. 

7.39 Escreva a configuração eletrônica para (a) o íon de 
Co2•e (b) o íon de ln". Quantos elétrons desemparelha
dos cada um contém? 

7.40 Identifique o elemento cujos íons têm as seguintes con
figurações eletrônicas: (a) um íon 3+ com [Ar]3d3

; 

( b) um íon 2 +com [Kr ]4d104s2
. Quantos elétrons desem

parelhados cada um contém? 
7.41 Escreva equações, incluindo configurações eletrônicas 

abaixo das espécies envolvidas, que expliquem a dife
rença entre a primeira energia de ionização do Se(g) e a 
afinidade eletrônica do Se(g). 

7.42 Enquanto a afinidade eletrônica do bromo é uma gran
deza negativa, ela é positiva para Kr. Use as configura
ções eletrônicas dos dois elementos para explicar a 
diferença. 

7.43 A afinidade eletrônica do lítio tea1 valor negativo, ao 
passo que a a finidade eletrônica do berílio tem va.lor 
positivo. Use as configurações eletrônicas para esclare
cer essa observação. 

[7.44] Escreva uma equação para o processo que correspon
de à afinidade eletrônica do íon Mg•. Escreva tam
bém as configurações eletrônicas das espécies envol
vidas. A que processo essa equação de afinidade e le
trônica corresponde? Qual é a magnitude da variação 
de energia no processo? (Dicn: a resposta está na Ta
bela 7.2.) 
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Propriedades de metais e não-metais 

7.45 De que modo o caráter metálico e a prin1eira energia de 
ionização estão relacionados? 

7.46 Ordene os seguintes elementos sólidos puros em or· 
dem crescente de condutividade elétrica: P, Ag e Sb. 
Explique o raciocínio utilizado. 

7.47 Para cada u.m dos seguintes pares, qual elemento terá o 
maior caráter nletálico: (a) Li ou Be; (b) Li ou Na; (c) Sn 
ou P; (d) AI ou B? 

7.48 (a) Quais informações des te capítulo você pode citar 
para sustentar o prognóstico de que o caráter metálico 
dos elementos do grupo SA aumentará com o aumento 
do número atômico? (b) Caráter não-metálico é o opos· 
to de caráter metálico-o caráter não-n1etálico diminui 
à medida que o caráter metálico aumenta. Ordene os 
seguintes elementos em orden1 crescente de caráter 
não-metálico: Se, Ag, Sn, P e C. 

7.49 Verifique se cada uni dos seguintes óxidos é iônico ou 
molecular: 502, MgO, 40, P20 s- Y20 31 N 20 e Xe03• 

Explique as razões para suas escolhas. 
7.50 Quando os óxidos metálicos reagem con1 água, o oxigê

nio geralmente se transforma em íon hidróxido, separa
do do metal. Por outro lado, quando óxidos não-metáli· 

Tendê ncias de grupo dos metais e não-metais 

7.55 Compare os elementos sódio e magnésio com respeito 
às seguintes propriedades: (a) configuração eletrônica; 
(b) carga iônica mais comum; (c) primeira energia de 
ionização; (d) raio atômico. Explique as diferenças en· 
tre os dois elementos. 

7.56 (a) Compare as configurações eletrônicas e os raios atô
micos (veja Figura 7.5) do rubídio e da prata. Em que 
aspectos suas configurações eletrônicas são análogas? 
Calcule a diferença de raios enh:e os dois elen1entos. 
(b) Como o rubídio, a prata é mais comumente encon· 
trada como o ion 1+, Ag' . No entanto, a prata é muito 
menos reativa. Explique essas observações. 

7.57 (a) Por que o cálcio é geralmente mais reativo que o 
magnésio? (b) Por que o cálcio é normalmente menos 
reativo que o potássio? 

7.58 (a) Por que o césio é mais reativo mediante água que o 
lítio? (b) Um dos metais alcalinos reage com oxigênio 
para formar uma substância sólida branca. Quando 
essa substância é dissolvida em água, a solução dá um 
teste positivo para peróxido de hidrogênio, H20 2• Quan
do a solução é testada em um bico de gás, uma chama vier 
leta é produzida. Qual é a provável identidade do metal? 
(c) Escreva uma equação quimica balanceada para a rea
ção da substância branca com água. 

7.59 Escreva uma equação balanceada para a reação que 
ocorre em cada um dos seguintes casos: (a) Potássio 
metálico queima-se em uma a tmosfera de gás cloro. 
(b) Óxido de estrôncio é adicionado à água. (c) Uma su· 
perffcie não-oxidada de titio metálico é exposta ao gás 
oxigênio. (d) Sódio metálico reage com enxofre fundido. 

7.60 Escreva uma equação balanceada para a reação que 
ocorre em cada um dos seguintes casos: (a) potássio 
é adicionado à água. (b) Bário é adicionado à água. 

cos reage1n com água, o oxigênio acaba como parte da 
espécie não-metálica. (Por exemplo, na reação de C02 
com água, o oxigênio permanece com o carbono em 
fizC03.) (a) Dê dois exemplos de metais e dois de 
não-metais que sustentem essas generalizações; (b) 
Qual a conexão existente entre esse comporta1nento 
contrastante de óxidos metálicos e não-metálicos e as 
energias de ionização? 

7.51 (a) O que significam os termos óxido ácido e óxido bási
co? (b) Como podemos prever se um óxido será ácido 
ou básico com base em sua composição? 

7.52 Ordene os seguintes óxidos em orden1 crescente de aci
dez: C02, CaO, Al20 :v SO:v Si02 e P20 5• 

7.53 Escreva equações balanceadas para as segiúntes rea· 
ções: (a) óxido de bário com água; (b) óxido de ferro(Il) 
com ácido perclórico; e) trióxido de enxofre com água; 
(d) dióxido de carbono com hidróxido de sódio aquoso. 

7.54 Escreva equações balanceadas para as seguintes rea· 
ções: (a) óxido de potássio co111 água; (b) trióxido de 
difósforo con1 água; (c) óxido de cron1o(III) com ácido 
clorídrico di.luído; (d) dióxido de selênio com hidróxi· 
do de potássio aquoso. 

c) Lítio é aquecido em nitrogênio, formando .nitrito de 
lítio. (d) Magnésio quein1a-se en1 oxigênio. 

7.61 Use as configurações eletrônicas para explicar por que 
o hidrogênio exibe propriedades similares às de Li e P. 

7.62 (a) Como descrito na Seção 7.7, os metais alcalinos rea
gem com hidrogênio para formar hidretos e reagem 
com halogênios - por exemplo, flúor - para formar 
haletos. Compare os papéis do hidrogênio e do halogê
nio nessas reações. E1n que sentido as formas dos pro· 
dutos do hidrogênio e do halogênio são similares? 
(b) Escreva equações balanceadas para a reação do 
fl úor com cálcio e para a reação do hidrogênio com o 
cálcio. Quais são as similaridades entre os produtos 
dessas reações? 

7.63 Compare os elementos flúor e cloro em relação às se
guintes propriedades: (a) configuração eletrônica; 
(b) carga iônica mais comum; (e) primeira energia de 
ionização; (d) reatividade à água; (e) afinidade eletrõni· 
ca; (0 raio atômico. Explique as diferenças entre os dois 
elementos. 

7.64 Pouco se sabe sobre as propriedades do astato, At, por 
causa de sua raridade e alta radioatividade. Entretanto, 
é possível fazermos várias suposições a respeito de 
suas propriedades. (a) Você espera que o elemento seja 
um gás, um liquido ou um sólido à temperatura am· 
biente? EX"plique. (b) Qual é a fórmula química do co1n· 
posto que ele forma com Na? 

7.65 Até n1eados dos anos 60 os elementos do grupo 8A 
eram chamados gases inertes. Por que esse nome foi 
dado? Por que ele é inapropriado? 

7.66 (a) Explique a tendência nas reatividades dos gases no
bres com o flúor. (b) Por que não há um padrão compa· 
rativo de reatividade com o cloro? 
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7.67 Escreva uma equação balanceada para a reação que 
ocorre en1 cada um dos seguintes casos: (a) Ozônjo se 
decompõe em dioxigênio. (b ) Xenônio reage com 
flúor. (Escreva três equações diferentes.) (c) Enxofre 
reage con1 gás de hidrogênio. (d) Fli.'ior reage com 
, 
agua. 

7.68 Escreva uma equação balanceada para a reação que 
ocorre em cad a um dos seguintes casos: (a) Cloro reage 
com água. (b) Bário metálico é aquecido em uma atmos
fera de gás hidrogênio. e) Lítio reage com enxofre. (d) 
Flúor reage com magnésio metálico. 

Exercícios a d icionais 

7.71 

7.72 

7.73 

7.74 

7.75 

7.76 

7.77 

7.78 

7.79 

Considere os elementos estáveis até o bismuto (Z = 83). 
Em quantas instâncias as massas a tôn1icas dos elemen
tos estão em ordem inversa dos números atômicos? 
Qual é a explicação para esses casos? 
En1 1871, Mendeleev descobriu a existência de um ele
mento que ele chamou de eka-alun1ínio, o qual teria as 
seguintes propriedades: massa atômica de cerca de 68 11, 

densidade de cerca de 5,9 g/ cm3
, baixo ponto de fusão, 

alto ponto de ebulição e óxido com estequion1etria 
M20 3• (a) Em 1875, o elemento previsto por Mendeleev 
foi descoberto. Por qual nome esse elemento é conheci
do? (b) Use uma referência como o CRC Hnndbook of 
Che111 ist ry n11d Physics ou Web Elemen ts.com para confe
rir a precisão das previsões de Mendeleev. 
Os átomos e ions Na, Mg +, At2

• e Si:i+ são isoeletrônicos. 
(a) Para qual des tes a carga nuclear efetiva que atua so
bre o elétron mais externo será a menor? (b) Para qual 
e la será a maior? (e) De que m.od o as informações na Ta
bela 7.2 sustentam sua resposta? 
(a) Se os e létro ns internos fossem totalmente eficientes 
em blindar os elétrons de valência e os elétrons de va
lência não se blindassern mutuamente, qual seria a car
ga nuclear efetiva atuando sobre o elétron d e valência 
do P? (b) Cálculos detalhados indicam que a carga nu
clear efetiva é de 5,6+ para os elétrons 3s e de 4,9+ para os 
elétrons 3p. Por que os valores para os elétrons de 3s e de 
3p são diferentes? e) Se você remover um único elétron de 
um átomo de P, de qual orbita 1 ele sairá? Explique. 
Ao passarmos os olhos por um período da tabela perió
dica, por que os tamanhos dos e lementos de trans ição 
mudarn mais gradualmente que aqueles d os elementos 
representativos? 
Baseado nas informações da Figura 7.5, determine as 
distâncias de ligação em (a) MoF~ (b) SF~ e) OF. 
É possível produzir compostos da forma GeClH3, 
GeCl2H2 e GeCl3H. Que valores você espera para os 
comprimentos d e ligação Ge - H e Ge - CI nesses 
compostos? 
Praticamente toda a massa de um átomo está no núcleo, 
que tem um raio muito pequeno. Quando átomos se 
ju11tam (por exemplo, dois á tomos de flúor em F2), por 
que a distância que separa os núcleos é tão maior que os 
raios dos núcleos? 
Observe, a partir da seguinte tabela, que o aumento no 
raio atômico ao passarmos de Zr para Hf é menor que 
ao passarmos de Y para La. Sugira uma explicação para 
esse efeito. 

7.69 (a) Qual você esperaria ser melhor condutor de eletrici
dade, telúrio ou iodo? (b) Como uma molécula de enxo
fre (em sua forma mais comum à temperatura ambiente) 
se diferencia de uma molécula de oxigênio? c) Por que o 
cloro é geraln1ente mais reativo que o bromo? 

7.70 (a) O enxofre reage com flúor sob condições apropria
das para formar SF4(g). Escreva uma equação química 
balanceada para a reação. (b) Quais são as fórmulas e 
nomes dos alótropos do oxigênio? c) Por que não seria 
aconselhável armazenar gás flúor em um recipiente de 
vidro de sílica (formado principalmente de Sí02)? 

7.80 

[7.81] 

7.82 

• Raios atômicos (A) 

Se 1,44 Ti 1,36 
y l,62 Zr l,48 

La 1,69 Hf 1,50 

Explique a variação nas energias de ionização do carbo
no, como mostrado no seguinte gráfico: 

Energias de ionização do carbono 
50.000 ...--------------. 
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!.... 30.000 
o 
E ...... 
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Número d e ionização 

Os raios atômico e iônico (2+) para o cálcio e para o zin
co estão relacionados a seguir: 

Raios (Á) 

Ca 1,74 

Zn 1,31 
0,99 
0,74 

(a) Explique a razão de o raio iônico em cada caso ser 
n\enor que o raio atômico. (b) Por que o raio atômico do 
cálcio é maior que o do zinco? (c) Sugira uma razão 
para a diferença nos raios iônicos ser bem menor que a 
diferença nos raios a tô n1 icos. 
QuaJ é a rei.ação entre a energia de ionização de um 
ânion com uma carga 1-como o F e a afinidade eletrô
nica do átomo neutro, F? 
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7.83 Você concorda com a seguinte afirmativa: 'Um valor ne
gativo para a afinidade eletrônica de um átomo ocorre 
quando os elétrons externos blindam, do núcleo, apenas 
incompletamente uns aos outros?' Caso contrário, modi
fique-a para tomá-la ntais correta sob seu ponto de vista. 
Aplique a afirmativa como foi dada ou sua afirmativa al
terada para explicar por que a afinidade eletrônica do 
bromo é - 325 kJ I mol e a do seu vizinho Kr é > O. 

7.84 Utilize a configuração eletrônica de quadrículas para 
ilustrar o que acontece quando um átomo de oxigênio 
ganha dois elétrons. Por que é extremamente difícil adi
cionar um terceiro elétron ao átomo? 

17.851 Use as configurações eletrônicas para explicar as se
guintes observações: (a) a prin1eira energia de ioniza
ção do fósforo é maior que a do enxofre. (b) A afinidade 
eletrônica do nitrogênio é rnenor (menos negativa) que 
a do carbono e a do oxigênio. (e) A segunda energia de 
ionização do oxigênio é maior que a do flúor. (d ) A ter
ceira energia de ionização do manganês é maior que a 
do cron10 e a do ferro. 

7.86 A seguinte tabela fon1ece as afinidades eletrônicas, em 
kj I mol, para os metais do grupo 1 B e do grupo 26: 

Cu Zn 
- 119 >0 
Ag Cd 

-126 >0 
Au Hg 

-223 >0 

(a) Por que as afinidades eletrônicas dos elementos do 
grupo 2B são maiores que zero? (b) Por que as afinida
des eletrônicas dos elementos do grupo 1 B tomam-se 
mais negativas quando descemos no grupo? (Dica: exa
mine a tendência das afinidades eletrônicas de outros 
grupos ao descermos na tabela periódica.) 

7.87 O hidrogênio é um elemento incomun1 porque se com
porta algurnas vezes como os metais alcalinos e outras 
vezes con10 un1 não-metal. Suas propriedades podern 
ser explicadas cm parte por sua configuração eletrônica 
e pelos valores para sua energia de ionização e afinida
de eletrônica. (a) Explique por que a afinidade eletrôni
ca do hidrogênio é mais próxirna dos valores para os 
elementos alcalinos do que para os halogênios. (b) A se
guinte afirmativa é correta? 'O hidrogênio tem o menor 
raio atômico covalente entre quaisquer elementos que 
formem compostos químicos.?' Caso contrário, corri
ja-a. Caso esteja correta, explique-a em termos de confi
guração eletrônica. (e) Explique por que a energia de 
ionização do hidrogênio é mais próxima dos valores 
para os halogênios do que para os metais alcalinos. 

[7.88) A primeira energia de ionização da molécula de oxigê
nio é a necessária para o seguinte processo: 

0 2(g) 0 2.(g) +e-
A energia necessária para esse processo é de 1.175 
kj I mol, bem similar à primeira energia de ioniz.ação do Xe. 
Você esperava que 002 reagisse com F2? Caso sua resposta 
seja sim, sugira um produto ou produtos para essa reação. 

7.89 Baseado na leitura deste capítulo, organize as seguin
tes espécies em orden1 crescente de ponto de fusão: K, 

Brv Mg e 0 1. Explique os fatores que determinaram essa 
ordem. 

7.90 Use as a finidades eletrônicas, as energias de ionização e 
as cargas nucleares dos á tomos para explicar as seguin
tes comparações: (a) Htio forma Li20 com o oxigênio, 
LiF com flúor. (b) O flúor tem menor raio atômico que 
oxigênio. (e) O flúor é um não-metal mais reativo que o . . . oXJgen10. 

[7.91] H á determinadas similaridades nas propriedades exis
tentes entre o primeiro membro de qualquer família pe
riódica e o elemento locali1.ado abaixo dele à direita na 
tabela periódica. Por exemplo, em alguns casos o Li se 
assemelha ao Mg, o Bc se assemelha ao Ai, e assim por 
diante. Essa observação é chamada relação diagonal 
Usando o que aprendemos neste capítulo, dê uma ex
plicação possível para essa relação. 

[7.92) Os elementos na base dos grupos 1A,2A, 6A, 7 A e 8A
Fr, Ra, Po, Ate Rn - são todos reativos. Como resulta
do, menos se sabe sobre suas propriedades físicas e qui
n1icas do que dos elen1entos acima deles. Baseado no 
que aprendemos neste capítu lo, qual desses cinco ele
mentos você esperaria (a) ter o caráter menos metálico 
(isto é, o mais não-metálico); (b) ter o menor caráter me
tálico (isto é, o mais não-metálico); (c) ter a maior pri
meira energia de ioni1.ação;. (d) ter a menor primeira 
energia de ionização; (e) ter a maior (mais negativa) afi
nidade eletrônica; (f) ter o maior raio atômico; (g) se as
semelhar menos em aparência ao elemento imediatam 
ente acima dele; (h) ter o ponto de fusão mais alto; (i) rea
gir mais exotermicamente com a água? 

(7.93) Um historiador descobre um caderno do século XIX no 
qual fora1n anotadas algumas observações datadas de 
1822 sobre nma substância que se pensava ser um novo 
elemento. Aqui estão algumas das informações regis
tradas no caderno: dúctil, branco prateado, aparência 
metálica. Mais maleável que o chumbo. Não é atacado 
por água. Estável ao ar. Ponto de fusão: 153 °C. Densi
dade: 7,3g/cm1

• Condutividade elétrica: 20o/o da do co
bre. Dure1,a: cerca de 1°/o da dureza do ferro. Quando 
4,20 g dessa substância desconhecida são aquecidos em 
um excesso de oxigênio, Formam·se 5,08 g de um sólido 
branco. O sólido poderia ser sublimado pelo aqueci
mento acima de 800 ''C. (a) Utilizando as infom1ações 
do texto e de um manual de química do tipo CRC Ha11d
úook of Cl11!111istry a11d Pltysics, e levando-se em conside
ração algumas variações nos números dos valores 
atuais, identifique o elemento apresentado; (b) escreva 
uma equação química balanceada para a reação com 
oxigênio; (c) julgando pela Figura 7.2, esse investigador 
do século XIX poderia ter sido o primeiro a descobrir 
esse novo elemento? 

(7. 94J Descobriu-se recentemente que muitos compostos orgâ
nicos que contêm cloro, incluindo as dioxinas, que se 
pensava ser inteiramente de origem sintética, são forma
dos por proct'SSOS naturais. Mais de 3 mil compostos or
gano-halogenados naturais, a maioria envolvendo cloro 
e bromo, são conhecidos. Esses compostos, nos quais o 
halogênio está Ligado ao carbono, são quase todos mate
riais não-iônicos. Por que esses materiais não são tipica
mente iônicos, como são os con1postos inorgânicos de 
halogênios mais abundantes encontrados na natureza? 



Exercícios cumulativos 

17.95) Moseley estabeleceu o conceito de número atômico es
tudando os rajos X emitidos pelos elementos. Os raios 
X emitidos por alguns dos elementos têm os seguintes 
comprimentos de onda: 

Elemento 

Ne 

Ca 
Zn 

Zr 

Sn 

Comprimento de onda (Á) 

14,610 

3,358 

1,-135 
0,786 

0,491 

(a) Calcule a freqüência, ri, dos raios X emitidos por cada 
um dos elementos, em l-Tz. (b) Usando um papel quadri
culado (ou programa de computador apropriado), assi
nale a raiz quadrada de t1 versus o nún1ero atômico do 
elemento. O que você observa no gráfico? (e) Explique 
como o gráfico do item (b) permitiu a Moseleydetermjnar 
a existência de elementos que ainda não tinham sido des
cobertos. (d) Use o resultado do item (b) para prever o 
comprimento de onda dos raios X emitidos pelo ferro. 
(e) Certo elemento emite raios X com comprimento de 
onda de 0,980 A. Que elemento você acha que é esse? 

(7.961 (a) Escreva a configuração eletrônica para o Li, e calcule 
a carga nuclear efetiva sofrida por seu elétron de valên
cia. (b) A energia de um elétron en1 um átomo ou íon 

monoeletrônico é igual a (- 2,18 x 10 18 J) ( ~:),onde zé 

a carga nuclear e 11 é o nún1ero quântico principal do 
elétron. Calcule a primeira energia de ionização do Li. 
(e) Compare o resultado de seu cálculo com o valor 
apresentado na Tabela 7.4 e explique a diferença. 
( d ) Qual valor para a carga nuclear efetiva fornece ova
lor correto para a energia de ionização? Isso está de 
acordo com sua explicação do item (c)? 

(7.971 Uma forma de se medir energias de ionização é a espec
troscopia íotoeletrônica (PES), uma técnica baseada no 
efeito fotoelétrico. G1D (Scç.lo 6.2) Na PES, a luz mono
cron1ótica é direcionada cm uma amostra, fazendo con1 
que os elétrons sejam emitidos. A energia cinética dos 
elétrons emitidos é medida. A diferença entre a energia 
dos fótons e a energia cinética dos elétrons corresponde 
à energia necessária para rcn1over os elétrons (isto é, à 
energia de ionização). Suponha que um experimento 
de PES seja realizado e que o vapor de mercúrio seja ir
radiado com luz ultravioleta de comprimento de onda 
de 58,4 nm. (a) Qual é a energia de um fóton dessa Juz, 
em e V? (b) Escreva uma equação que mostre o processo 
correspondente à primeíra energia de ionização do Hg. 
(e) A energia cinética dos elétrons emitidos é medida eé 
de 10,75 e V. Qua l é a pri1n.eira energia de ionização do 
1-lg, ern kJ/ mol?; (d) Com referência à Figura 7.10, de
termine qual dos haJogênios tem a primeira energia de 
ionização mais próxinia à do mercúrio. 

7.98 Considere a transferência de um elétron na fase gasosa 
de um átomo de sódio para um átomo de cloro: 

Na(g) + O(g) Na'(g) + Cr(g) 
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(a) Escreva esta reação como a soma de duas reações, uma 
que se relacione com a energia de ioni1ação e outra que se 
relacione com a afinidade eletrônica. (b) Use o resultado 
do item (a), as informações nt'Ste capítulo e a lei de Hess 
para c.1tcuJar a entalpia da reação anteriormente citada. 
A reação é exotérmica ou endotérmica? (c) A reação entre 
o sódio metálico e o gás cloro é altamente exotérmica e 
produz NaCJ(s), cuja estrutura foi abordada na Seção 26. 
Comente essa observação relacionada à entaJpia calcula
da para a reação na fase gasosa mencionada anteriormente. 

17.991 Quando o magnésio metálico é queimado ao ar (Figura 
3.6), dois produtos são obtidos. Um é o óxido de mag
nésio, MgO. O outro é o produto da reação do Mg com 
o nitrogênío molecular, nitrito de magnésio. Quando a 
água é adicionada ao nitrito de magnésio, ela reage 
para fonnar óxido de magnésio e gás de ainônia. (a) Com 
base na carga do íon nitrito (Tabela 2.5), determine a 
fórmula do nitrito de magnésio. (b) Escreva uma equa
ção balanceada para a reação do nitrito de magnésio 
con1 água. Qual é a força motriz para essa reação? 
(e) Em um experimento, um pedaço de fita de magné
sio é queimado em ar em um cadinho. A massa da mis
tura de MgO e nitrito de magnésio após a queima é de 
0,470 g. Quando a água é adícionada ao cadinho, mais 
uma reação ocorre, e o cadinho é aquecido para que se
que até o produto final ser de 0,-186 g de MgO. Qual era 
a porcentagem de n1assa de nitrito de magnésio na nus
tura obtida após a queima inicial? (d) O nitrito de mag
nésio pode também ser formado pela reação do metal 
com a amônia à alta temperatura. Escreva u1na equação 
balanceada para essa reação. Se 6,3 g de fita de Mg rea
gem com 2,57 g de NH3(g) e a reação se completa, qual 
componente é o reagente limitante? Qual a massa de 
H2(g) formada na reação? (e) A cntalpia padrão de for
mação do nitrito de magnésio sólido é-161,08 kJ / mor'. 
Calcule a variação da entalpia padrão para a reação en
tre o magnésio metálico e o gás amônia. 

7.100 (a) O comprimento da ligação Bi- Br experimental no 
tribrometo de bismuto, BiBr,, é de 2,63 Á. Com base 
nesse valor e nas informações da Figura 7.5, determme 
o raio otõ1nico de Bi. (b) O tribro1ncto de bismuto é 
solúvel en1 soluções ácidas. Ele é formado pelo trata
mento do óxido de bismuto(llT) sólido co1n ácido bro
mídrico aquoso. Escreva uma equação química balan
ceada para esta reação. (c) Enquanto o óxido de bismu
to(ll l) é solúvel em soluções ácidas, é insolúvel em 
soluções básicas como NaOH(aq). Com base nessas 
propriedades, o bismuto é considerado um elemento 
metólico, metalóide ou não-metálico? (d) O tratamento 
de bismuto com gás flúor forma BiF~. Utilize a configu
ração eletrônica do Bipara explicar a forinação de um 
composto com esta íormulação. (e) Enquanto é possível 
forn1ar Bif~ da ma11eíra descrita anteríormente, os pen
tahaletos de bisn1uto com os outros halogênios não são 
conhecidos. Explique por que o pentahaleto pode ser 
formado com flúor, mas não con1 os outros halogênios. 
De que forma o comportamento do bismuto se relaciona 
ao fato de o xenônio reagir com o flúor para formar 
compostos, mas não com os outros halogênios? 



Capítulo 

Conceitos básicos de 
ligação química 

obre a mesa da n1aioria dos restaurantes você pode 
encontrar duas substâncias brancas cristalinas: sal de cozinha e 
açúcar refinado. Apesar de suas similaridades na aparência, sal e 
açúcar são espécies de substâncias bem diferentes. Sal de cozinha 
é cloreto de sódio, NaCI, que consiste em íons sódio, Na•, e íons 
cloreto, a -. A estrutura é mantida unida pelas ah·ações entre íons 
com cargas de sinais contrários, qtLe podemos chamar de ligações 
iônicas. Por outro lado, o açúcar refinado não contém íons sob 
qualquer condição. Consiste em moléculas de sacarose, C12I-I220 11 , 

nas quais as atrações chamadas ligações covalentes mantêm os áto
mos unidos. Uma conseqüência da diferença da ligação no sal e 
no açúcar são seus diferentes comportamentos em água: o NaCl 
dissolve-se em água produzindo íons em solução (NaCI é um ele
trólito), enquanto a sacarose dissolve-se em água produzindo 
moléculas aquosas de C12H220 11 (a sacarose é um não-eletrólito). 
ca> (Seção -l.2) 

As propriedades das substâncias são determinadas en1 gran
de parte pelas ligações quínticas que mantêm seus átomos unidos. 
O que determina o tipo de ligação em cada substância e de que 
forma as características dessas ligações dão origem a diferentes 
propriedades físicas e químicas? Os segredos para responder à 
primeira pergunta são encontrados nas estruturas eletrônicas dos 
átomos envolvidos, que abordamos nos capítulos 6 e 7. Neste ca
pítulo e no próximo examinaremos as relações entre estrutura 
eletrônica, forças das ligações químicas e tipos de ligações quími
cas. Veremos também como as propriedades das substâncias 
iônicas e covalentes são originadas a partir das distribuições de 
carga eletrônica nos áton1os, íons e moléculas. 

8 .1 Ligações químicas, símbolos de Lewis 
e a regra do octeto 

Sempre que átomos ou íons estão muito ligados a outros, di
zemos que existe uma ligação química entre eles. Existem três ti
pos gerais de ligações químicas: iônica, covalente e metálica. 
A Figura 8.1 n1ostra exemplos de substâncias nas quais encontra
mos cada um desses tipos de forças atrativas. 

..,. O que está por vir ~ 

• Começamos com uma breve abordagem dos ti
pos de ligações químicas e íntroduzimos ossb11bo
los dt• Leu>is, uma forma de se mostrar os elétrons 
de valêncía em átomos e íons. 

• A ligação i611ica resulta da transferência quase 
completa de um ou mais elétrons de um átomo 
para outro. Estudaremos as energias de forma
ção de substâncias iônicas e descreveremos a 
energia de rede. 

• A ligação covalente envolve o compartilhamento 
de um ou mais pares de elétrons entre átomos, 
tantos quantos necessários para se atingir um 
octeto de elétrons ao redor de cada átomo. 

• A ele/ ro11egn1 h1idade é definida como a habilidade 
de um átomo em atrair elétrons para si em uma 
situação de ligação. Pares de elétrons serão ge
ralmente compartilhados de forma desigual en
tre átomos de eletronegatividade diferencíada, 
levando a ligações polares cot'tlle11/es. 

• As estruturas de moléculas ligadas de forma co
valente podem ser representadas pelas L'slr11tu
ras de Ltnuis, que são extensões dos símbolos de 
Lewís para átomos. 

• Cargas fon11ais podem ser atribuídas a átomos em 
moléculas, com a utilização de regras sinlples. 

• Pode acontecer de mais de uma estrutura de Le
wís equivalente poder ser desenhada para uma 
molécula ou íon pôliatômico. A estrutura real 
nesses casos é uma mistura de duas ou mais es
truturas de Le\\'is contribuintes, chamadas 
eslr11/11r11s de resso11â11cia. 

• Exct!çcies à regra do (}('htto incluem poucos casos 
nos quais há menos de oito elétrons nos orbitais 
de nível de valência. Em contraste, as estruturas 
de muitos compostos do terce.iro período e ele
mentos mais pesados podem ser mais bem des
cátas se supomos que as orbitais de nível de 
valência têm mais de um octeto de elétrons. 

• A força das ligações covalentes varia com o nú
mero de pares de elétrons compartilhados bern 
como coni outros fatores. Podemos usar os valo
res da e11/11lpia 111édia de ligação para estimar as 
entalpias de reação em casos cm que os dados 
termodinâmicos como calores de formação não 
estão disponíveiS. 
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O termo ligação iônica refere-se às forças eletrostáticas que existem entre 
íons de cargas de sinais contrários. Os íons devem ser formados a partir de 
átomos pela transferência de um ou mais elétrons de um átomo para outro. 
As substâncias iônicas geralmente são resuJtantes da interação de metais do 
lado esquerdo da tabela periódica com não-metais do lado direito (exclum
do-se os gases nobres, do grupo 8A). As ligações iônicas serão abordadas na 
Seção 8.2. 

Uma ligação covalente resulta do compartilhamento de e létrons entre 
dois átomos. Os exemplos mais familiares de ligação covalei1te são vistos nas 
interações entre elementos não-metálicos. Dedicaremos a maior parte deste 
capítuJo e do próximo descrevendo e ei1tendendo as ligações covalentes. 

As ligações metálicas são encontradas em metais como cobre, ferro e alu
mínio. Nesses metais cada átomo está ligado a vários átomos vizinhos. Os elé
trons Ligantes estão relativamente livres para mover-se pela estrutura 
tridimensional do metal. As ligações metálicas dão origem a tais propriedades 
metálicas como altas condutividades elétricas e brilho. Examinaremos essas Li
gações i10 CapítuJo 23. 

Símbolos de Lewis 
Os elétrons envolvidos em ligações químicas são os elétro11s de valência, os 

localizados no nível incompleto mais externo de um áton10. - (Seção 6.8) O 
químico americano G. N. Lewis {1875-1946) sugeriu uma maneira simples de 
mostrar os elétrons de valência dos átomos e seguir o rastro deles durante a 
formação da ligação, usando o que hoje conhecemos como símbolos de pontos 
de elétrons ou simplesmente símbolos de Lewis. O símbolo de Lewis para ttm 
elemei1to consiste do símbolo químico do elemento mais um ponto para cada 
elétron de valência. O enxofre, por exemplo, tem a configuração eletrônica 
[Ne]3s23p4

; logo, seu símbolo de Lewis mostra seis elétrons de valência: 

Os pontos são colocados nos quatro lados do símbolo atômico: acima, 
abaixo e dos lados esquerdo e direito. Cada lado pode acomodar até dois elé
trons. Todos os lados do símbolo são equivalentes; a colocação de dois elétrons 
em um lado e um elétron do outro é arbitrária. 

As configurações eletrônicas e os símbolos de Lewis para os e lementos 
representativos do segundo e terceiro períodos da tabela periódica estão mos
trados na Tabela 8.1. Observe que o número de elétrons de valência de qual
quer elemento é o mesmo do número do grupo do elemento na tabela 
periódica. Por exemplo, os símbolos químicos para o oxigênio e o enxofre, 
men1bros do grupo 6A, n1ostram seis pontos cada um. 

A regra do octeto 

Óxido de magnésio 

Dicromato de 
potássio 

(a) 

Enxofre 

Óxido de 
níquel(ll) 

Bromo Sacarose 

{b) 

Magnésio 

Ouio Cobre 

(e) 

Figura 8.1 Exemplos de 
substâncias nas quais as ligações 
(a) iônica, (b) covalente e 
(c) metálica são encontradas. 

Os átomos freqüentemente ganham, perdem ou co1npartilham seus elétrons para atingir o número de elétrons 
do gás nobre mais próximo deles na tabela periódica. Os gases nobres têm distribuições eletrônicas muito estáveis, 
como evidenciado por suas altas energias de ionização, baixas afinidades por elétrons adicionais e deficiência geral 
de reatividade química. - (Seção 7.8) Como tod.os os gases nobres (exceto o He), têm oito elétrons de valência, e 
muitos átomos sofrendo reações tan1bén1 terminam com oito elétrons de valência. Essa observação levou a uma nor
ma conhecida como regra do octeto: os áto111os tende111 n ganhar, perder 011 co111pnrtil/1nr elétrons até que eles estejn111 circun
dados por oito elétrons de valência. 

Um octeto de elétrons constitui-se de subníveis se p completos em um áto
mo. Em termos de súnbolos de Lewis, um octeto pode ser definido como qua
tro pares de elétrons de valência distribuídos ao redor do átomo, como na 
configuração para o [Ne] na Tabela 8.1. Existem muitas exceções à regra do oc
teto, mas ela fornece uma estrutura útil para introduzir muitos conceitos im-
portantes de ligação. 

ATIVIDADE 
Regra do octeto 
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TA BELA 8. 1 Símbolos de Lewis 

Elemento Configuração 
eletrônica 

Li [He]2s1 

Be [He]2s2 

B [He]2s22p1 

e [He]2s22p2 

N [He]2s22p3 

o [He]2s22p4 

F [HeJ2s22.ps 

Ne [Hej2s22.p6 

8.2 Ligação iônica 

FILME 
Formação do cloreto de sódio 

~ MODEL03-D 
~ '; Cloreto de sódio 

Figura 8.2 Reação entre sódio 
metálico e gás cloro para formar 
cloreto de sódio. (a) Um recipiente 
de gás cloro (à esquerda) e um 
recipiente de sódio metálico (à 
direita). (b) A formação do NaCI 
começa quando o sódio é 
adicionado ao cloro. (c) A reação 
alguns minutos mais tarde. Essa 
reação é fortemente exotérmica, 
líberando tanto calor quanto luz. 

Símbolo de Elemento Configuração Símbolo de 
Lewis eletrô nica Lewis 

Li· Na [Ne]3s1 Na· 

·Be· Mg [Ne]3s2 ·Mg· . 
(Ne]3s23p1 . 

·B. AJ ·AI· . 
[Ne]3s23p2 

. 
·Ç. Si ·~i . 

• 
[Ne)3s23p3 

. 
·N: p ·1.': . . 

[Ne]3s23p4 
. 

·o· s . s· . . . . . . .. 
[Ne]3s23p5 

.. 
. F: CJ . O: .. . . .. 

[Ne)3s23p6 
. . 

:Ne: Ar :Ar : .. . . 

Quando o sóctio metálico, Na(s), é colocado em contato com o gás cloro, 
Cl2(g), ocorre uma reação violenta (Figura 8.2). O produto dessa reação muito 
violenta é o cloreto de sódio, NaCl(s). 

Na(s) + -!- Cl2(g) ~ NaCJ(s) 

-

(a) 

• • 
• ·,. 

(b) 

m; = -410,9 kJ [8.1) 

(e) 

O cloreto de sóctio é composto de íons Na~ e ci-, arranjados em uma rede tridimensional regular, como mostra
do na Figura 8.3. 

A formação de Na+ a pa rtir de Na e de c1- a partir de C~ indica que o á ton10 de sódio perdeu um elétron e um 
átomo de cloro ganhou tun. A transferência de elétrons para formar íons de cargas opostas ocorre quando os áto
mos envolvidos ctiferem enormemente em suas atrações por elétrons . O NaCl é um composto iônico comum por-



Cap.ítulo 8 Conceitos básicos de ligação química 255 

que consiste em um metal de baixa energia de ionização e um não-metal com 
alta afinidade por elétrons. - (Seções 7.4 e 7.5) Usando os símbolos de pon
tos de elétrons de Lewis (e um átomo de cloro em vez da molécuJa CL2), pode
mos representar essa reação como a seguir: 

Na· + · CI: - - Na+ + [:C __ .l:]\...J .. (8.2] 

A seta indica a transferência de um elétron do átomo de Na para um átoino 
de Cl. Cada ion tem u.m octeto de elétrons, o octeto no Na+ sendo os elétrons 
2s22p6 que estão abaixo do ú11ico elétron de valência 3s do átomo de Na. Colo
camos os colchetes ao redor do íon cloro para enfatizar q.ue os oito elétrons es
tão localizados exclusivamente no íon c1-. 

Energias envolvidas na formação da ligação iônica 
Como visto na Figura 8.2, a reação do sódio com o cloro é 11111ito exotérmica. 

Na realidade, a Equação 8.1 é a reação de formação de NaCl(s) a partir de seus 

Figura 8 .3 A estrutura cristalina 
do cloreto de sódio. Cada um dos 
íons de Na • é envolto por seis íons 
cr, e cada íon cr é envolto por 
seis íons Na+. 

elementos, portanto aqt1ela variação de entalpia para a reação é o ôH/ para NaCl(s). No Apêndice C vemos que o 
calor de formação de outras substâncias iônicas também é bastante negativo. Que fatores fazem com que a reação 
de formação de compostos iônicos seja tão exotérmica? 

Na Equação 8.2, representamos a formação de NaCI pela transferência de elétrons de Na para Cl. Entretanto, 
lembre-se de nossa abordagem sobre energias de ionização: a perda de elétrons por um átomo é sempre um pro
cesso endotérmico. - (Seção 7.-l) Remover um elétron de Na(g) para formar Na •(g) requer 496 kj /mo!. De manei
ra contrária, quando um não-metal ganha um elétron, o processo é geralmente exotérmico, como visto pelas 
afinidades eletrônicas negativas dos elen1entos. - (Seção 7.5) A adição de um elétron a Cl(g) libera 349 kJ/mol. 
Se a transferência de um elétron de um átomo para outro fosse o único fator na formação de uma ligação iônica, 
o processo total raramente seria exotérmico. Por exemplo, a remoção de um elétron de Na(g) e a adição a Cl(g) é 
um processo endotérmico que requer 496-349 = 147 k]/mol. Entretanto, isso propõe que os átomos de sódio e 
cloro estão infinitamente distantes um do o utro. 

A principal razão para os compostos iônicos serem estáveis é a atração entre os íons de cargas opostas. Essa 
atração mantém os íons unidos, Liberando energia e fazendo com que eles formem um arranjo ou rede como a mos
trada para NaCJ na Figura 8.3. Uma medida da quantidade de energia necessá
ria para a estabilização que se obtém quando íons de cargas opostas são 
agrupados em um sólido iônico é dada pela energia de rede. A energia de rede é 
n energia requerida para separar co111pleta111ente 1u11 n1ol de uni conzposto sólido iônico 
e111 íons gasosos. Para se ter uma i.déia do processo para NaCl, imagine que a es-

Q') ATIVIDADE 
~'; Lei de Coulomb 

trutura mostrada na Figura 8.3 expande-se de tal forma que as distâncias entre os íons aumente até que fiquem 
completamente separados. Esse processo requer 788 kJ / mol, que é o valor da energia de rede. 

NaCl(s) ~ Na+(g) + Cr(g) t:.H«-de = + 788 kJ /mo! (8.3) 

O processo oposto, portanto, a aproximação do Na(g) • e do Cl(g)- para formar NaCl(s), é altamente exotérmico 
(6H = - 788 kJ / mol). 

A Tabela 8.2 relaciona as energias de rede de NaCI e de outros compostos iônicos. Todas têm valores muito po
sitivos, indicando que os íons estão fortemente atraídos uns pelos outros nesses sólidos. A energia liberada pela 
atração entre os íons de cargas contrárias mais do que compensa a natureza endotém:iica das energias de ioniza
ção, tomando a formação de compostos iônicos um processo exotérmico. As fortes atrações também fazem com 
que a maioria dos materiais iônicos seja dura e quebradiça, com altos pontos de fusão. (O NaCl funde-se a 801 ºC.) 

O valor da energia de rede de um sólido depende das cargas dos íons, de seus tamanhos e de seus arranjos no 
sólido. Vimos no CapítuJo 5 (Seção 5.1) que a energia potencial da interação entre duas partículas carregadas é 
dada por: 

[8.4] 



256 Química: a ciência central 

TABELA 8.2 Energias de rede para alguns compostos iônicos 

Composto Energia de rede (kJ/mol) Composto Energia de rede (kJ/mol) 

LiF 1.030 MgCl2 2.326 

LiCL 834 SrCl2 2.127 

Lil 730 
NaF 910 MgO 3.795 

NaCJ 788 CaO 3.414 

NaBr 732 SrO 3.217 

Nal 682 

KF 808 ScN 7.547 

KCI 701 

KBr 671 

CsCI 657 

CsT 600 

Nessa equação Q1 e Q2 são as cargas nas partículas, d é a distância entre seus centros e K é uma constante, 
8,99 x 109 J m/C2

• A Equação 8.4 indica que as interações d e atração entre dois íons com cargas de sinais contrários 
aumentam à medida que os módulos de suas cargas também aumentam e que a d istância en tre seus centros dimi
nui. Portanto, para deter111inado arranjo de íons, a energia de rede au1nenta à proporção que as cargas nos fons a111nenta111 e 
que seus raios dintin11e1n. A energia de rede depende basicamente das cargas iônicas, uma vez que os raios iônicos 
não variam dentro de uma faixa m uito larga. 

COMO FAZER 8.1 

Sem consuJtar a TabeJa 8.2, ordene os seguintes compostos iônicos en1 ordem crescente de energia de rede: NaF, Csl e 
CaO. 

Solução 
Análise: precisamos detern1inar como o móduJo da carga e a distância entre os centros iônicos afetam a energia de 
rede. 
Planejamento: usaremos a Equação 8.4 para responder a essa questão. 
Resolução:NaF consiste em íons Nat e F, Csl, de íonscs· e r e CaO, de íons Ca2

• e 0 2
- . Em virtude de o produto das 

cargas, Q1Q2, aparecer no numerador da Equação 8.4, a energia de rede aumentará drasticamente quando as cargas 
dos íons aumentar. Assim, espe.ran1os que a energia de rede do CaO, que tem ions 2+ e 2-, seja a maior das três. 
As cargas iônicas em NaF e en1 Csl são as mesmas. Como resuJtado, a diferença nas respectivas energias de rede de
penderá da diferença na distância entre os centros dos íons em seus cristais. Como os tamanhos dos ions aumenta à 
medida que descemos um grupo na tabela periódica (Seção 7.3), sabemos queCs+ é maior que Na+, e ré maior que F. 
Portanto, a distância entre os íonsNa •e F no Na·P será menor que a distância entre os ionses· e r noCsJ. Como conse
qüência, a energia de rede de NaF deve ser maior que a do CsJ. 

Conferência: a Tabela 8.2 confirma a orden1 das energias de rede como CsJ < NaF < CaO. 

PRATIQUE 
Qual substância você esperaria ter a maior energia de rede, AgCl, CuO ou CrN? 
Resposta: CrN 

Configurações eletrônicas de íons dos elementos representativos 
Começamos a considerar as configurações eletrônicas dos íons na Seção 7.4. À luz do exan1e das ligações iôni

cas, continuare1nos com essa discussão aqui. O estudo das energias envolvidas na formação da ligação iônica a ju
da a explicar a tendência que muitos íons possuem de adquirir configurações eletrônicas de gás nobre. Por 
exen1plo, o sódio perde rapidamente um elétron para formar Na 1, que tem a mesma configuração e letrônica do Ne: 

Na ls22s22p6Js1 = [Ne]3s1 

Na+ ls22s22p6 = [Ne] 
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Um olhar mais de perto Cálculo de energias de rede: ciclo de Born- Haber 

A energia de rede é um conceito útil porque ela se rela
ciona díretan1ente à estabiJidade de um sólido iônico. Infe
lizmente, a eneri,.Ya de rede não pode ser determinada 
diretao1ente por experimento. Ela pode, no entanto, ser cal
culada pela visualização da formação de um composto 
iônico como ocorre em uma série de etapas bem definidas. 
Podemos, então, usar a lei de Hess (Seção 5.6) para unires
$<1S etapas de modo a fornecer a energia de rede para o com
posto. Ao fazer isso, construímos um ciclo de Born- H aber, 
um ciclo terrn.oquimico ao qual foi dado esse nome em ho
n1enagen1 a d ois cientistas alemães, Max l3orn (1882-1970) e 
Fritz Haber (1868-1934), que o introduziram para analisar 
os fatores que contribuem para a estabilidade dos compos
tos iônicos. 

No ciclo Born-Haber para NaCI, consideramos a forma
ção de NaCl(s) a partir dos elementos Na(s) e Cli(g) por 
duas rotas diferentes, como mostrado na Figura 8.4. A varia
ção de entalpia para a rota direta (seta vermelha) é o calor 
de formação de NaCl(s). 

Na(s) + ! C12(g) NaCl(s) 

óHj[NaCl(s)) =-411 kJ [8.5) 

A rota indireta consiste em cinco etapas, mostradas pe
Jas setas verdes na Figura 8.4. Primeiro, geramos átomos 
gasosos de sódio pela vaporização do metal de sódio. De
pois, formamos átomos gasosos de cloro por quebra das li
gações nas moléculas de Cl2. As variações de entalpia para 
esses processos estão disponíveis para nós como entalpias 
de formação (Apêndice C}: 

Na(s) --+ Na(g) 

~ Cl2(g} O(g) 

õHJ[Na(g)] = 108 kJ 

&lf !Cl(g)] = 122 kJ 

[8.61 

[8.7] 

Ambos os processos são endotérmicos; necessita-se de 
energia para gerar sódio gasoSQ e átomos de cloro. 

Nas duas próximas etapas removemos o elétron de 
Na(g) para formar Na' (g) e, em seguida, adicionar o elétron 
a O(g) para formar Cr(g). As variações de entalpia para esses 
processos são iguais à prinJeira energia de ionização de Na, 
11(Na) e a afin.idade eletrônica de CI, indicadas como E(CI), 
respectivamente. <D> (Seçõe:, 7.-! 7.5) 

Na(g) Na '(g) +e- MI= 11(Na) = 496 kJ [8.8] 

Cl(g) +e- o -(g) óH = E(Cl} = -349 kJ [8.9) 

Finalmente, combinamos os fons gasosos de sódio e cloro 
para formar o cloreto de sódio sólido. Como esse processo é 
apenas o inverso da energia de rede (a quebra de um sólido 
cm íons gasosos), a variação d e entalpia é onegativo da ener
gia de rede, a quantidade que queremos determinar: 

Na' (g) + Cr(g) --+ NaCl(s) MI = - AH,..ie = ? (8.1 O] 

E(CI) 

1, ( Na) 
Na"' (g) + Cl- (g) 

>. 
1 
1 
1 

Na(g) + Cl(g) 
1 
1 

1 1 

tTi 1 

(g)] - 1 

Na(g) + ~ Cl2(g) 
_, 
~ 1 

o;s. ' C> 

o.. 
(g)] 1 Na(s) + 2CJ2(g) 

,,, 
... ,,, 
o.. ,,, 
o.. ..,, 
z 
C> ' 

• ô.Hf [NaCl(s)l 
o 

NaCI(s) 
• 

Figura 8.4 Um ciclo d e Born- Haber mostra as relações 
energéticas na formação de sólidos íônicos a partir dos 
elementos. A entalpia d e formação de NaCl(s) a partir do 
sódio e cloro elementar (Equação 8.5) é igual à soma das 
energias de várias etapas individuais (equações 8.6 a 8.1 O) 
pela lei d e Hess. 

A soma das cinco e ta fas na rota indireta nos fornece 
NaO(s) a partir de Na(s) e ~~(g). Dessa forma, a partir da le.i 
de Hess, saben1os que a soma das variações de entalpia para 
essas cinco etapas é igual à da rota direta, indicada pela seta 
vermelha, Equação 8.5: 

AH/[NaCl(s)) = AH/[Na(g)] + AH/[Cl(g)) 

+ /1(Na) + E(CI) - AH....i. 
~11 kJ = 108 kJ + 122 kJ + 496 kJ - 349 kJ - MI~. 

Resolvendo para Afl....i.: 

L\H.._.J. = 108 kJ + 122 kJ + 496 kJ -349 kJ + 411 kJ 
= 788 kJ 

Assim, a energia de rede para NaO é 788 kJ / n1ol. 

Mesmo que a energia de rede aumente com o aumento da carga iônica, nunca encontraremos compostos iôni
cos que contenham íons Na2

' . O segundo elétron a ser removido teria de vir de um nível mais interno do á tomo de 
sódio, que requer uma quantidade milito grande de energia. GD (Seção 7.-l) O aumento na energia de rede não é 
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suficiente para compensar a energia necessária à remoção de um elétron de nível mais interno. Assim, o sódio e os 
outros elementos metálicos do grupo lA são encontrados em substâncias iônicas apenas como íons 1 +. 

Similarmente, a adição de e létrons aos não-1netais é exotérmica OLt apenas ligeiramente endotérmica desde que 
os elétrons sejam adicionados ao nível de valência. J'ortanto, um átomo de CI recebe facilmente um elétron para 
formar cr, que tem a mesma configuração eletrônica do Ar: 

CI ls22s22p63s23p5 = [Ne ]3s23p ~ 

Cr ls22s22p63s23pi. = [Ne)3s2Jp" =[Ar] 

Um segundo elétron teria de ser adicionado ao próximo maior nível do átomo de C I, energeticamente muito 
desfavorável. Conseqüentemente, nunca observamos íons ct2-em compostos iônicos. 

Usando esses conceitos, esperamos que os compostos iônicos dos metais representativos dos grupos IA, 2A e 
3A contenham cátions com cargas 1+,2+ e 3+, respectivamente. De modo similar, os compostos iônicos de não-me
tais dos grupos SA, 6A e 7 A geralmente contêm ânions de cargas 3-, 2-e 1-, respectivamente. Encontraremos muito 
raramente compostos iônicos de não-1netais do grupo 4A (C, Si e Ge). Os elementos mais pesados do grupo 4A (Sn 
e Pb) são metais e encontrados normalmente comocátions 2+ em compostos iônicos: Sn 2

+ e Pb2 
... O comportamento 

está consistente com o aumento do caráter metálico observado quando descemos un1a coluna da tabela periódica. 
_, (Seção 7.6) 

, 

COMO FAZER 8.2 

Determine o íon nom1almente formado para os seguintes átomos: (a) Sr; (b) S; (c) AI. 

Solução 

Em cada caso podemos usar as posições dos elen1entos na tabela periódica para supor se haverá formação de um cátion 
ou de um ânion. Podemos usar a configuração eletrônica pa-ra determinar o íon que é mais provável de ser formado. 
(a) O estrôncio é um n1etal do grupo 2A e, portanto, formará um cátion. Sua configuração eletrônica é [Kr]Ss2

; logo, es
peramos que os dois e létrons de valência possam ser perdidos com facilidade para fornecer o íon Sr2

+. (b) O enxofre é 
um não-metal do grupo 6A e, portanto, tende a ser enconrrado como ãnion. Sua configuração eletrônica ([Ne)3s23J14

) 

tem dois elétrons a menos que a configuração de gás nobre. Esperamos, assim, que o enxofre tenda a formar íons 52-'. 
(c) O alumínio é un1 metal do grupo 3A. Conseqüentemente esperamos que eJe forme íons AJ3•. 

PRATIQUE 

Determine as cargas nos íons formados após a reação do magnésio com o nitrogênio. 

Resposta: Mg2
• e N~ 

lons de metais de transição 
Como as energias de ionização aumentam de forma rápida para cada elétron removido sucessivamente, as 

energias de rede dos compostos iônicos são em gera l grandes o suficiente para compensar apenas a perda de até 
três elétrons dos átomos. Naturalmente, encontramos cátions com cargas 1+, 2+ ou 3+ em compostos iônicos. 
Entretanto, muitos metais de transição têm mais de três elétrons além do cerne de gás nobre. A prata, por exemplo, tem 
configuração eletrônica [Kr)4s10Ss1

• Os metais do grupo 1 B (Cu, Ag, Au) geralmente são encontrados como íons 1 + 
(como em CuBr e AgCl). Ao formar Ag~, o elétron de 5s é perdido, deixando um subnivel 4d totalmente preenchi
do. Coo10 nesse exemplo, os metais de transição quase sempre não formam íons com configurações de gás nobre. 
A regra do octeto, apesar de úti l, é claramente lin1jtada em seu alcance. 

Lembre-se da discussão na Seção 7.4 de que quando um fon positivo é formado a partir de um átomo, os elé
trons são sempre perdidos d.o subnivel com o ma ior valor de n. Portanto, no fon11nr íons, os 111etnis de trnnsiçiio perden1 
pri1neiro os elét ro11s s do nível de valência, en1 seguida, tantos elétrons d quantos necessários pnrn atingir n carga do íon. Con
sideremos o Fe, com a configuração eletrônica [Ar]3tf4s2

• Ao formar o íon Fe2
• , os dois elétrons 4s são perdidos, le

vando a uma configuração eletrônica [Ar]3d6. A remoção de un1 elétron adicional fornece o íon Fe:i., cuja configura
ção eletrônica é [Ar]3d5

• 
, 
lons poliatômicos 

Vamos reconsiderar rapidamente as tabelas 2.4 e 2.5, que relacionam os íons comuns. - (Seção 2.8) Vários cá
tio.ns e muitos ânionscomunssão poliatômi.cos. Os exemplos incluem oíon amônio, NH4· , eo íon carbonato, C03

1
- . 

Nos íons poliatô1nicos dois ou mais átomos estão ligados predominantemente por ligações covalentes. Eles for-



ANIMAÇÃO 
Formação da ligação H / 

8. 3 Ligação covalente 

Cap.ítulo 8 Conceitos básicos de ligação química 259 

mam um grupo estável que possui carga positiva ou negativa. Examinaremos 
as forças das ligações covalentes nesses íons no Capítulo 9. No momento, pre
cisamos entender apenas que o grupo de átomos de forma geral age como wna 
espécie carregada na formação de um composto iônico com um íon de carga 
oposta. 

Substâncias iônicas possuem várias propriedades características. Normalmente são substâncias quebradiças 
com altos pontos de fusão. Em geral são cristalinas, significando que os sólidos têm superfícies planas que fazem 

Elé tron ângulos característicos entre si. Cristais iônicos freqüentemente podem ser di-
c(' vididos, isto é, quebram-se de maneira regular em superfícies planas. Essas 

Atra ,;o /Y~ car~cterís~cas r.esultai;i .das forças el~tr~státicas que mantêm os í?ns em ar-
ç / Núcleo ran10 tr1dimens1onal r1gido e bem-def.uudo, como o mostrado 11a Figura 8.3. 

0 Repulsão 0 A grande maioria das substâncias químicas não tem as características de "-. l / materiais iônicos. Muitas das substâncias com as quais temos contato em nos-
" / so dia-a-dia, co1no a água, tendeni a ser gases, líquidos ou sólidos com baixos 

() pontos de fusão. Muitas, como a gasolina, vaporizam-se rapidan1e11te. Outras são 

(a) 

(b) 

Figura 8.5 (a) Atrações e 
repulsões entre elétrons e núcleos 
na molécula de hidrogênio. 
(b) Distribuição eletrônica na 
molécula de H2. A concentração de 
densidade eletrônica entre os 
núcleos leva a uma força de 
atração líquida que constitui a 
ligação covalente que mantém a 
molécula unida. 

maleáveis nas formas sólidas - por exemplo, sacolas plásticas e parafina. 
Para a grande classe de substâncias químicas que não se comportam como 

substâncias iônicas, precisamos de um modelo diferente para a ligação quími
ca entre os átomos. G. N. Lewis inferiu que os átomos poderiam adquirir uma 
configuração eletrônica de gás nobre pelo compartilhamento de elétrons com 
outros átomos. Como observamos na Seção 8.1, uma ligação química formada 
desse niodo é chamada ligação covalente. 

A molécula de hidrogênio, H 2, fornece o exemplo mais simples possível de 
ligação covalente. Quando dois átomos de hidrogênio estão próximos o su6-
ciente um do outro, ocorrem interações eletrostáticas entre eles. Os dois nú
cleos carregados positivan1ente repelem-se mutuamente, assim como os dois 
elétrons carregados negativamente, enquanto o núcleo e os elétrons atraem 
um ao outro, como niostrado na FigtLra 8.5 (a). Para que a n1olécuJa H2 exjsta 
como entidade estável, as forças atrativas devem exceder as forças repulsivas. 
Mas por que isso? 

Usando os métodos de mecâni.ca quântica semelhai1tes aos empregados 
para os átomos GCD (Seção 6.5), é possível calcular a distribuição de densidade 
eletrônica nas moléculas. Esse tipo de cálculo para ~ mostra que as atrações 
entre os núcleos e os elétrons fazem com que a densidade eletrônica concen
tre-se entre os núcleos, como mostrado na Figura 8.5 (b). Como conseqüência, 
o balanço das interações eletrostáticas é de atração. Assim, os átomos no ~ 

são mantidos juntos, principalmente porque os dois núcleos são atraídos eletrostaticamente pela concentração de 
cargas negativas entre eles. Em suma, o par de elétrons compartilhado em qualquer ligação covalente atua como 
uma espécie de 'cola ' para unir os átomos, como na molécula de H 2• 

Estruturas de Lewis 
A formação de ligações covalentes pode ser representada usando os símbolos de Lewis para os átomos consti

tuintes. A formação da molécula de H 2 a partir de dois á.tomos de H pode ser representada como: 

H · + ·H --+~ 

Desse modo, cada átomo de hidrogênio adquire um segtmdo elétron, atingindo a configuração estável de dois 
elétrons do hélio. 

A formação de uma ligação entre dois átomos de cloro para dar uma molécula de Clz pode ser representada de 
modo similar: 

. . . . . . . . 
:Cl · + ·CJ: - -+ :CJ: Cl : 

• • • • • • • • 
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Pelo compartill1amento do par de elétrons ligante, cada átomo de cloro tem oito elétrons (um octeto) no nível 
de valência. Atingindo, assim, a configuração eletrônica de gás nobre do argônio. 

As estruturas a1ostradas aqui para H2 e Cl2 são chamadas estruturas de Lewis (ou estruturas de pontos de elé
trons de Lewis). Ao escrever as estruturas de Lewis, geralmente mostramos cada par de elétrons compartiU1ado 
entre os átomos como um traço e os pares de elétrons não compartilllados como pares de pontos. Escrevendo dessa 
forma, as estruturas de Lewis para H2 e C~ são mostradas como a seguir: 

. . . . 
H-H :Çl-Ç_I: 

Para os não-metais, o número de elétrons de valência em um átomo neutro é o mesmo do número do grupo. 
Podemos, pois, prever que os elementos da coluna 7 A, como o F, forn1ariam un1a ligação covalente para atingir um 
octeto; os elementos de 6A, como O, formariam duas Ugações covalentes; os elementos de SA, como o N, formariam 
três ligações covalentes; e os elementos de 4A, como C, formariam quatro ligações covalentes. Essas previsões são 
confirmadas em muitos compostos. Por exemplo, considere os compostos mais simples do hidrogênio com 
não-metais do segundo período da tabela periódica: 

. . 
H-F: .. 

. . 
H-0: 

1 
H 

.. 
H-N-H 

1 
H 

H 
1 

H-C-H 
1 

H 

Assim, o modelo de Le\vis tem êxito em explicar as composições de mujtos compostos de não-metais, nos 
quais as ligações covalentes predorninam. 

COMO FAZER 8 .3 

Dados os símbolos de Lewis para os elementos nitrogênio e flúor mostrados na Tabela 8.1, determine a fórmula do com
posto binário estável formado pela reação do nitrogênio com o flúor e desenhe a correspondente estrutura de Lewis. 

Solução 

Análise: os símbolos de Lewis para o nitrogênio e flúor na Tabela 8.1 revelam que o nitrogênio tem cinco elétrons no 
nível de valência e o flúor ten1 sete. 

Planejamento: precisamos encontrar uma combinação de dois elementos que resultam em um octeto de elétrons ao 
redor de cada átomo no composto. O nitrogênio necessita de três elétrons adicionais para con1pletar seu octeto, en
quanto o flúor necessita de apenas um. O compartilhamento de um par de elétrons entre os dois átomos resultaria em 
Ulll octeto de e létrons para o flúor. 

Resolução: o nitrogênio ten1 de con1partill1ar um par de elétrons com três átomos de flúor para completar seu octeto. 
Assim, a estrutura de Lewis para o composto resultante, NF31 é como a seguir: 

. . . . . . 
· F·N·F· . . . . . . . . . . 

·F. . . .. 

. . .. . . 
:F-N-F: .. .. .. 

1 . . 
·F. . . .. 

Conferência: cada par de elétrons compartilhado é representado por uma linha. Cada um dos três átomos de flúor e o 
átomo central de nitrogênio tem um octeto de elétrons. 

PRATIQUE 

Compare os símbolos de Lewis para o neônio com a estrutura de Lewis para o metano, CH,. Qual a principal seme
lhança entre as distribuições dos elétrons ao redor do áton10 de neônio e de carbono? Em que importante aspecto elas 
são diferentes? 

Resposta: an1bos os átomos têm um octeto de elétrons ao redor deles. Entretanto, os elétrons ao redor do neônio são 
pares de elétrons não compartilhados, enquanto aqueles ao redor do carbono estão compartilhados com os quatro 
áto.mos de hidrogênio. 

Ligações múltiplas 
O compartilhamento de um par de elétron$ constitui uma ligação covalente simples, geralmente chamada 

ligação simples. Em muitas moléculas, os átomos atiJ1gem os octetos pelo compartilharnento de mais de um par 
de elétrons entre eles. Quando dois pares de elétrons são compartilliados, dois traços são desenhados, represen
tando un1a ligação dupla. No dióxido de carbono, por exemplo, as ligações ocorre111entre o carbono, que tem qua
tro elétrons no nível de valência, e o oxigênio, que tem seis: 
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:ó: + ·C· + :ó: --+ õ::c::õ . . . . . . . (ou Q=C=Q) 

Como o diagrama mostra, cada oxigênjo atinge um octeto de elétrons compartilhando dois pares de elétrons 
com o carbono. O carbono, por outro lado, atinge um octeto de elétrons compartilhando dois pares com dois áto
mos de oxigênio. 

Uma ligação tripla corresponde ao compartilhamento de três pares de elétrons, como na molécula de N2: 

• • 
:~· + ·~: - -+ :N:: :N: (ou :N=N:) 

Uma vez que cada átomo denitrogênjo possui cinco elétrons em seu nível de vaJência, três pares de elétrons 
devem ser compartilhados para atingir a configuração de octeto. 

As propriedades de N1 estão completamente de acordo com a estrutura de Lewis. O nitrogênio é um gás diatô
míco com reatividade excepcionalmente baixa que resulta da Ligação nitrogênio- nitrogênio muito estável. Estudos 
da estrutura de N 2 revelam que os átomos de nitrogênio estão separados por apenas 1,10 Á. A curta distância de Li
gação N- N é uma conseqüência da ligação tripla entre os átomos. A partir dos estudos estruturrus de mLútas 
substâncias diferentes nas quais os átomos de rútrogênio compartilham um ou dois pares de elétrons, temos ap.ren
ilido que a distância média entre os átomos de nitrogênio ligados varia com o número de pares de elétrons compar
tilhados: 

N-N 
1,47Â 

N-N 
1,24 Â 

N==N 
1,10 Â 

Como regra geral, a distância entre os átomos ligados dirrúnui à meilida que o n(unero de pares de elétrons 
compartilhados aumenta. 

8 .4 Polaridade da ligação e eletronegatividade 

Quando dois átomos idênticos se ligam, com.o em C!i ou N 21 os pares de elétrons devem estar compartilhados 
igualmente. Em compostos iôrúcos como NaCl, por outro lado, essencialmente não existe compartilhamento de 
elétrons. O NaCI é mais bem descrito como constituido de íons Na' e cr. O elétron 3s do átomo de Na é, na realida
de, transferido completamente para o cloro. As ligações que ocorrem na maioria das substâncias covalentes encai
xam-se em algum ponto entre esses dois extremos. 

O conceito de polaridade de Hgação ajuda a descrever o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Uma 
ligação covalente apoiar é aquela na qual os elétrons estão igualn1ente compartill1ados entre dois átomos. Em 
uma ligação covalente polar um dos áto.mos exerce maior atração pelos elétrons ligantes que o outro. Se a dife
rença na habilidade relativa em atrair elétrons é grande o suficiente, uma ligação iôJuca é formada. 

Eletronegatividade 

Usamos a grandeza chamada eletronegatividade para estimar se determi
nada ligação será covalente apolar, covalente polar ou iôrúca. A eletronegati
vidade é definida como a hab.ilidade de um átomo em atrair elétrons para si e1n 
certa n10/écula. A eletronegatividade de um átomo em uma molécula está relacio
nada a sua energia de ionização e a sua afinidade eletrôrúca, que são proprie-

ANIMAÇÃO 
Tendências periódicas: 
eletronegatividade 

dades de átomos isolados. A energia de ioniznção mede quão fortemente um átomo segura seus elétrons. GllD (Seção 7.4) 
De forma similar, a afinidade eletrônica é uma medida de quão facilme11te um átomo atrai elétrons adicionais. 
G1JD (Seção 7.5) Um átomo com afinidade eletrôrúca muito negativa e alta energia de ion.ização tanto atrairá elé
trons de outros átomos quanto resistirá em ter seus elétrons atraídos por outros, além do que será altamente eletro
negativo. 

Estimativas numéricas das eletronegatividades podem ser baseadas em variedade de propriedades, não ape
nas a energia de ionização e afinidade eletrônica. A primeira e mais usada escala de eletronegatividades foi desen
volvida pelo qLúmico norte-americano Linus Pauling (1901-1994), que baseou. sua escala em dados termoili
nâmjcos. A Figura 8.6 n1ostra os valores das eletronegatividades de Pauling para mlútos elementos. Os valores são 
sem urúdades. O flúor, o elemento mais eletronegativo, tem eletronegatividade de 4,0. O elemento menos eletro
negativo, o césio, tem eletronegatividade de 0,7. Os valores de todos os outros elementos estão entre esses dois 
extremos. 
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Figura 8.6 Eletronegatividades 
dos elementos. 
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Em cada período geraln1ente existe um aumento contínuo na eletronegatividade da esquerda para a direita, 
isto é, a partir do elemento mais metálico para o menos metálico. Com algun1as exceções (especialmente nos metais 
de transição), a eletronegatividade diminui com o aumento do número atômico em um gn1po e as afinidades ele
trônicas não variam muito. Você não precisa memorizar os valores numéricos para as eletronegatividades. Em vez 
disso, você deve saber as tendências periódicas de forma que possa determinar, entre dois elementos, quaJ será o 
m ais eletronegativo. 

Eletronegatividade e polaridade de ligação 

Podemos usar a diferença na eletronegatividade entre dois átomos para medir a polaridade da ligação entre 
eles. Considere esses três con1postos contendo flúor: 

Composto 
Diferença de 
eletronei,'<ltividade 
Tipo de ligação 

F2 
4,0-4,0 =o 

Covalente apoiar 

HF LlF 

4,0- 2,1=1,9 4,0 - 1,0 = 3,0 

Covalente polar Iônica 

No F2 os elétrons são compartilhados igualmente entre os átomos de flúor e a ligação covalente é apoiar. Uma 
ligação covalente apoiar ocorre quando as eletronegatividades dos átomos são iguais. 

No HF o átomo de flúor te1n eletronegatividade maior que a do átomo de hidTogênio, tornando o co1npartilha
mento de elétrons desigual; a ligação é polnr. Uma ligação covaJente polar ocorre quando átomos diferem nas ele
tronegatividades. No HF o flúor, mais eletronegativo, atrai a densidade eletrônica afastando-a do átomo de 
hidrogênio, menos eletronegativo. Portanto, parte da densidade eletrônica ao redor do núcleo de hidrogênio é pu
xada para o núcJeo de flúor, deixando uma carga parcial positiva no átomo de hidrogênio e uma carga parcial ne
gativa no átomo de flúor. Podemos representar essa distribuição de cargas como: 

ó+ d -
H- F 

O ó+ e o ó- (lê-se 'delta mais' e 'delta mei1os') simbolizam as cargas parciais positivas e negativas, respectiva
mente. Esse deslocamento de densidade eletrônica em direção ao átomo mais eletronegativo pode ser visto nos 
resultados de cálculos de dístribtúções eletrônicas. A Figura 8.7 mostra as distribuições de densidade eletrôni
ca no F2, no HF e no LiF, com as regiões do espaço que têm densidades eletrônicas relativamente mais altas 
mostradas em vermelho, e as de densidade eletrônica relativamente mais baixa, mostradas em azul. Você 
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HP LiF 

Figura 8.7 Distribuições de densidade eletrônica calculadas para F2, HF e UF. As regiões de densidade eletrônica 
relativamente baixa são mostradas em cinza bem claro, as de densidade eletrônica relativamente alta são mostradas em 
cinza mais escuro. 

pode ver que no F2 a distribuição é simétrica. No HF está claro o deslocamento em direção ao flúor eno LiF o deslo
camento é ainda maior. 1 

Na estrutura tridimensional para o LiF, igual àquela mostrada para NaCI na Figura 8.3, a transferência de ca r
ga eletrônica é pratican1ente completa. A Hgação resultante é, portanto, iônica. Esses exemplos iJustram, 
naturalmente, que qua11to 111aior a diferença na eletronegatividade entre os títon1os, 111ais polares serão suas ligações. A liga
ção covalente apoiar situa-se en1 um extremo de ttrna série contínua de tipos de ligação, e a ligação iônica situa-se 
no ot1 tro extremo. Entre elas está uma faixa larga de ligações cova lentes, diferindo na extensão na qua 1 existe com
partilhamento desigual de elétrons. 

COMO FAZER 8.4 

Qual ligação é mais polar: (a) B-Cl ou C-Cl; (b) P-F ou P-Cl? Indique em cada caso qual áto1no tem a carga parcial 
negativa. 

Solução (a) A diferença nas eletronegatividades do cloro e do boro é 3,0 - 2,0 = 1,0; a diferença entre o cloro e o 
carbono é 3,0 - 2,5 = 0,5. Conseqüentemente, a ligação B-Cl é mais polar; o átomo de cloro possui carga parcial 
negativa porque tem maior eletronegatividade. Deveríamos ser capazes de chegar a essa mesma conclusão usando as 
tendências periódicas em vez de usar uma tabela de eletronegatividades. Uma vez que o boro está à esquerda do 
carbono na tabela periódica, poderíamos supor que ele tem menor atração por elétrons. O cloro, estando no lado 
direito da tabela periódica, tem atração 1nais forte por elétrons. A ligação mais polar será a ligação entre os átomos que 
têm a n1enor atração por elétrons (boro) e o que tem a maior atração (cloro). 

(b) Como o flúor está acima do cloro na tabela periódica, ele será mais eletronegativo. De fato, as eletronegativida
des são F = 4,0, Cl = 3,0. Dessa forma, a ligação P-F será 1nais polar que a ligação P-Cl. Você deve co1nparar as dife
renças de eletronegatividade para as duas ligações para verificar essa previsão. O á tomo de flúor carrega a carga 
parcial negativa. 

PRATIQUE 

Qual das seguintes ligações é mais polar: S-Cl, S-Br, Se-Cl ou Se-Br? 

Resposta: Se-CI 

Momentos de dipolo 

A diferença de eletronegati\ridades entre H e F leva a uma ligação covalente polar na molécula HF. Como con
seqüência, existe uma concentração de carga negativa no átoo10 mais eletronegativo de F, deixando o átomo me
nos eletronegativo de H no lado positivo da molécula. Toda molécula como a de HF, na qual o centro das cargas 
positivas não coincide com o centro das cargas negativas, denomina-se molécul.a polar. Dessa forma, não apenas 
descrevemos ligações polares e apoiares, mas descrevemos também moléculas ir1teiras. 

Podemos indicar a polaridade da molécula de HF de duas maneiras: 

M ~ -
H-f ou H- F 

1 O cálculo para o LiP é para uma 'molécula · isolada de LiP. Embora a ligação nesse sistema seja mujto polar, ela não é 100°/o iônica, 
con10 é na ligação Li- F no fluoreto de lítio sólido. O estado sól.ido promove deslocan1ento de densidade do Li para o F n1ais 
completo porque cada íon está rodeado por todos os lados de íons d e cargas opostas. 
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Figura 8.8 Quando cargas de 
igual magnitude e sinais opostos, 
o· e o-, são separadas por uma 
distância r, um dipolo é 
produzido. O tamanho do dipolo é 
dado pelo momento de dipolo, µ, 
que é o produto da carga separada 
e a distância de separação entre os 
centros de carga: /t = Qr. 

" ANIMAÇÃO 
~"'} Polaridade molecular 

Q+ 

~~~~~~~~ 
Q- Lembre-se da seção anterior de que 'ó+' e 

'ô-' indicam as cargas parciais positiva e nega
tiva nos átomos de H e F. Na notação da direita, 
a seta indica o deslocamento da densidade ele-
trônica para o átomo de flúor. A cruz no fu1al 
da seta pode ser imaginada como sendo um 
sinal de mais indicando o lado positivo da 
moléci1la. 

A polaridade ajuda a determinar 1nuitas 
das propriedades das substâncias que observa

mos no nível macroscópico, em laboratório e em nosso dia-a-dia. Moléculas 
polares alinham-se em relação a elas mesmas e em relação aos ions. O lado ne
gativo de uma molécttla e o lado positivo de outra se atraem. Moléculas pola
res são similarmente atraídas por fons. O lado negativo de uma molécula polar 

é atraido por um íon positivo e o lado positivo é atraído por um íon negativo. Essas interações explican1 várias pro
priedades de líquidos, sólidos e soluções, como veremos nos capítulos 11, 12 e 13. 

Como você pode quantificar a polaridade de un1a moléc1tla como HF? Sempre que duas cargas elétricas de 
mesma magnitude mas de sinais contrários são separadas por uma distância, estabelece-se i1m dipolo. A medida 
quantitativa da magnitude de um dipolo é chamada momento de dipolo, denominadoµ. Se duas cargas iguais e 
contrárias, Q+ e Q-, são separadas por uma distância r, a magnitude do momento de dipolo é o produto de Q e r 
(Figura 8.8). 

I~ = Qr [8.111 

O momento de dipolo aumentará de tamanho à medida que a magnitude da carga separada aumentar e a dis
tância entre as cargas dinlinuir. 

Os momentos de dipolo de moléculas geralmente são relatados em debye (D), uma unidade que é igual a 
3,34 x 10-30 coloumb metros (Cm). Para moléculas, é normal medirmos a carga e1n unidades de carga eletrônica e, 
1,60 x 10_1

q C, e distâi1cia em unidades de angstrõms, Â. Suponha que duas cargas, l+ e 1-(em unidades de e), este
jam separadas por uma distância de 1,00 Â. O momento de dipolo produzido é: 

- 19 Á ( 10-
1
º m)( 1 D ) µ. = Qr = (1,60 x 10 C)(1,00 ) Â 

30 
= 4,79 D 

1,00 3,34x io- em 

Medidas de momentos de dipolo podem nos dar informações valiosas a respeito das distribuições de cargas 
nas moléculas, como ilustrado em "Como fazer 8.5". 

COMO FAZER 8.5 
• A distância entre os centros dos átomos de H e Clna molécula de HCI (chamada co111pri111en/o de ligação) é 1,27 A. 

(a) Calcule o momento de dipolo, em D, que resultaria se as cargas nos átomos de H e Cl fossem 1+e1-, respectiva
n1ente. (b) O valor do a1on1ento de dipolo do HCl(g) obtido experirnentaJmente é 1,08 O. Qual é o módulo da C<1rga ne
cessária, em unidades de e, nos átomos de H e CJ, para produzir esse momento? 

Solução 
Análise e Planejamento: pede-se calcular o momento de dipolo do HCI que resultaria de cargas completas em cada 
átomo e para usar esse valor para calcular as cargas parciais em H e em Cl que originaria o momento de dipolo obser
vado. 

Resolução: (a) A carga em cada átomo é a carga eletrônica, e: 1,60 x 10-19 C. A separação é l ,27 A. O momento de dipo
lo é: 

J1 = Qr = (l,60 x 10-19 C)(l,27 Á) (io-i~ m) ( 1 D..JO ) = 6,08 D 
1 3,34x10 em 

O momento de dipolo calculado é maior que no exemplo anterior porque a distância entre as cargas aumentou de 1,00 
A para 1,27 A. 
(b) Nesse caso conhecemos o valor de/t, 1,08 D, e o valor der, 1,27 Á, e queremos calcular o valor de Q. 
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(1,08 0)(3,34 x~o; cm) 
Q = !:! = = 2 84 x10-l0 c 

r (1,27Â)(10~1~m) , 

Podemos converter rapidamente essa carga para unidades de e. 

Carga em e = (2,84 x 10"20 C) ( 1 e _
19 

) = 0,178 e 
1,60 xlO C 

Assim, o momento de dipolo experimental indica a seguinte separação de cargas na molécula de HCI: 
Q,178< 0.178· 
H- CI 

Como o .momento de dipolo experimental é menor do que o calculado na parte (a), as cargas nos átomos são menores 
do que a carga eletrônica completa. Poderíamos ter antecipado isso uma vez que a ligação H - Cl é covalente polar 
em vez de iônica. 

PRATIQUE 

O momento de dipolo do monofluoreto de c loro ClF(g) é 0,88 D. O comprimento de ligação na molécula é 1,63 Á. 
(a) Qual desses átomos você espera possuirunla carga negativa? (b) Qual é a carga nesse átomo, e1n unidades de e? 

Respostas: (a) F; (b) 0,11-

A Tabela 8.3 apresenta os comprimentos de ligação e os momentos de dipolo dos haletos de hidrogênio. Obser
ve que, conforme passamos do HF para o Hl, a diferença de eletronegatividade diminui e o comprimento de liga
ção aumenta. O primeiro efeito diminui a quantidade de cargas separadas e faz com que o n1omento de dipolo 
diminua do HF para o HI, mesmo que o comprimento de ligação aumente. Podemos 'observar' a variação no grau 
de deslocamento da carga eletrônica nessas substâncias pelos cálcttlos das distribuições eletrônicas, como mos tra
do a seguir. Para essas moléculas, a variação na diferença de eletronegatividade afeta rnais o momento de dipolo 
que o comprimento de ligação. 

TABELA 8.3 Comprimentos de ligação, diferenças de eletronegatividades e n1omentos de dipolo de haletos de hidrogênio 

Composto Comprin1ento de ligação (Á) Diferença de Momento de di.polo (D) 
eletronegatividade 

HF 0,92 1,9 1,82 
HCl 1,27 0,9 1,08 
HBr 1,41 0,7 0,82 

HI 1,61 0,4 0,44 

HF HCI HBr Hl 

Tipos de ligação e nomenclatura 
Esse é um .momento oportuno para um breve intervalo para falar de non1enclatura. Vimos na Seção 2.8 que 

existem duas abordagens gerais para dar nome a compostos binários (constituídos de dois e lementos): um usado 
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para compostos iônicos e outro para compostos moleculares. Em ambas as abordagens, dá-se primeiro o nome ao 
elemento rnais eletronegativo trocando a terrrunação para -eto•. O nome do elemento menos eletronegativo segue 
precedido pela palavra' de'. Compostos iônicos recebem os nomes baseados em seus íons componentes, incluindo 
a carga do cátion caso ela seja variável. Àqueles que são moleculares dá-se o nome usando os prefixos relacionados 
na Tabela 2.6 para indicar o número de átomos de cada tipo na substância: 

/611ico Molecular 

MgH2 hidreto de Lnagnésio HzS sulfeto de düdrogênio 

FeF2 fluoreto de ferro(ll) OF2 d.iíluoreto de oxigênio 

Mn20 3 óxido de manganês(ID) Cl20 3 tri.óxido de dicloreto 

Entretanto, a linha divisória entre as duas abordagens não é mu.ito clara, sendo estas aplicadas às mesmas 
substâncias. Ti02, por exemplo, um p igmento de tintas comercialmente importante, é algumas vezes chamado óx.i
do de titânio( IV), mas é comumente conhecido como dióxido de titânio. O algarismo romano no prime.iro nome é o 
número de oxidação do titânio. aoo (Seção 4.-1) 

Uma razão para a superposição das duas abordagens de nomenclatura é que os compostos de metais com nú
meros de oxidação altos normalmente se comportam como se fossem moleculares e.m vez de iônicos. Por exemplo, 
SnCJ4 (tetracloreto de estanho ou cloreto de estanho(TV)) é um líquido incolor que se congela a -33 ºC e entra em 
ebulição a 114 ºC;o Mn20 7 (l1eptóxido de dimanganês ou óxido de manganês(VIJ)) é um líquido verde que se con
gela a 5,9 ºC. Compostos iônicos, por outro lado, são sólidos à temperatura ambiente. Quando vemos a fórmula de 
um composto contendo um metal com um número de oxidação aJto (acima de +3), não devemos nos surpreender 
se ele não exibir as propriedades gerais de compostos iônicos. 

8 .5 Desenhando estruturas de Lewis 

As estruturas de Lewis podem nos ajudar a entender as ligações em muitos compostos e são bastante usadas 
quando discuHmos as propriedades das moléculas. Desenhar estruturas de Lewis é uma importante habilidade 
que você deve praticar. J>ara desenhá-las, você deve seguir um procedimento normal. Primeiro resumiremos os 
procedimentos e, em seguida, iren1os para os exemplos. 

• 

1. Son1e os elétrons de valência de todos os áton1os. (Use a tabela periódica quando necessário para ajudá-lo a de
terminar o número de e létrons de valência em cada átomo.) Para um ânion, adicione um elétron para cada 
carga negativa. Para um cátion, subtraia um elétron para cada carga positiva. Não se preocupe em lem
brar-se de quais elétrons vieram de quais átomos. Apenas o número total de elétrons é importante. 

2. Escreva os sí111bolos para os áto111os a fi111 de n1ostrar quais áto111os estão ligados entre si e 11110-os co11111n1a ligação siln
ples (um traço, representando dois elétrons). As fórmulas químicas são geraln1ente escritas na ordem nas 
quais os átomos estão ligados na molécula ou íon, como no HCN. Quando um átomo central tem um grupo 
de outros átomos Ligados a ele, o átomo central nor1nalmente é escrito primeiro, como em C03

2
- e SF~. Ajuda 

também lembrar que o átomo centra l é, em geral, menos eletronegativo que os átomos ao seu redor. Em ou
tros casos, você pode p recisar de mais informações antes de desenhar a estrutura de Lewis. 

3. Co111plete os octetos dos títonzos ligados ao áto1110 central. (Entretanto, lembre-se de que o hidrogênio pode ter 
apenas dois elétrons.) 

4. Coloque q11alq11er sobra de elétrons no áto1110 central, mesmo que ao fazer isso você provoque mais de um oc
teto. 

5. Se 11ão existe111 elétrons suficie11/es para dar no áto1110 central u111 octeto, tente ligações n11íltiplas. Use um ou mais 
dos pares de elétrons não compartilhados dos átomos ligados ao átomo central para formar ligações du
plas ou triplas. 

Lembre-se de que em português os monolinions de oxigênio e os ânions poliatômicos O~ e 0 2
1

- não seguem essa regra. Utiliza-se 
o tenno óxido para 0 2

-, hidróxido para OH"" e peróxido para 0 2
2- (N. do T.). 
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COMO FAZER 8.6 

Desenhe a estrutura de Lewis para o tricloreto de fósforo, PCl3• 

Solução E111 prilneiro lugar, somamos os elétrons de valência. O fósforo (grupo SA) tem cinco elétrons de valência e 
cada cloro (grupo 7 A) tem sete. O número total de elétrons é, portanto, 5 + (3 x 7) = 26. 

E111 segundo lugar, organizamos os átomos para mostrar quais estão ligados a quais e desenhamos uma ligaçãosin1ples 
entre eles. Existem várias maneiras nas quais os átomos podem estar arranjados. Em compostos binários (de dois ele
mentos), por outro lado, o primeiro elemento listado na fórmula química é geraln1ente rodeado pelos áton1os restan
tes. Assim, começamos con1 uma estrutura de esqueleto que mostra ligações simples entre o fósforo e cada cloro: 

Cl-P-Cl 
1 

Cl 

(Não é obrigatório colocar os á tomos exatamente nesse arranjo.) 

E111 terceiro lugar, complete os octetos nos átomos ligados ao átomo central. Colocando os octetos ao redor de cada áto
n10 de CJ, son1arnos 24 elétrons. 

• • • • 
:ct-P - Cl : . . 1 . . 

:a : 
•• 

E111 quarto lugar, coloque os dois elétrons restantes no átomo central, completando também o octeto ao redor desse átomo. 
• • • • • • 

:c t-P- CJ : 
. • 1 •• 

:c1: 
•• 

Essa estrutura dá a cada átomo um octeto, de forma que paramos nesse ponto. (Lembre-se de que ao atingir o octeto, 
os elétrons ligantes são contados para ambos os átomos.) 

PRATIQUE 

(a) Quantos elétrons de valência apareceriam na estrutura de Le\vis para CH20 2? 

(b ) Desenhe a estrutura de Le~vis. 
H 

. . 1 •• 
Respostas: (a) 20, (b) :c 1-C-CI: 

. . 1 .. 

H 

COMO FAZER 8.7 

Desenhe a estrutura de Lewis para HCN. 

Solução O hidrogênio ten1 um elétron no nível de valência, o carbono (grupo 4A) tem quatro e o nitrogênio (grupo 
SA) tem cinco. O número total de elétrons no niveJ de valência é, portanto, 1 + 4 + 5 = 10. De novo, existem várias 
maneiras que podemos escolher para arranjar os átomos. Con10 o hidrogênio pode acomodar apenas um pa.r de 
elétrons, ele sempre te1n apenas uma ligação simples associada a e le em qualquer composto. C-H-N, logo é u1n 
arranjo impossível As duas possibilidades restantes são H-C-N e H-N-C. A primeira é o arranjo encontrado 
experimentalmente. Você poderia ter suposto que esse seria o arranjo atômico porque a fórmula está escrita com os 
átomos nessa ordem. Assim, começamos com uma estrutura de esqueleto que mostra ligações químicas entre 
hidrogênio, carbono e nitrogênio: 

H-C-N 

Essa duas ligações respondem por quatro elétrons. Se, então, colocamos os seis e létrons restantes ao redor do nitrogê
nio para dar-lhe o octeto, não completamos o octeto no C: 

H-C-N: .. 
Desse modo, tentamos uma ligação dupla entre C e N, usando os pares de elétrons não compartilhados que tínhamos 
colocado no N. De novo, existem menos oito elétrons no C, de forma que tentamos uma ligação tripla. Essa estru tura 
fornece um octeto ao redor tanto de C quanto de N: 
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PRATIQUE 

Desenhe a estrutura de Lewis para (a) o íon NO•; (b) o c2a.. 
H.....__ /H 

Respostas: (a) (:N E!i O:J' (b) H,,.....C=C.....__H 

COMO FAZER 8.8 

Desenhe a estrutura de Lewis para o íon Br03- . 

Solução O bromo (grupo 7 A) tem sete elétrons de valência, e o oxigênio (grupo 6A), seis. Um elétron extra é 
adicionado para resultar na carga 1- do íon. O núrnero total de elétrons no nível de valência é, dessa forma, 7 + (3 x 6) + 
1 = 26. Após colocar as ligações simples e distribuir os pares de elétrons não compartilhados, temos: 

. . . . . . -
:O-Br-O: 

. . 1 .. 

:o: 
• • 

Para os oxiânions - l3r03- , so/-, NO; , C03
2
- - os áton1os de oxigênio rodeiarn os átomos centrais não-metálicos. 

Observe aqui e em outras partes que as estruturas de Le\\IÍS de íons são escritas entre colchetes com a carga fora dos 
colchetes, no lado direito superior. 

PRATIQUE 

Desenhe a estrutura de Lewis para (a) o íon Cl02- ; (b) o íon P043-. 

·o· .• . . 
• • 1 •• 
:O-P-0: 
• • 1 •• Respostas: (a) [:g- q- g: ):i- (b) 

:o: .. 

Carga formal 
Quando desenhamos a estruh.ua de Lewis, estamos descrevendo como os elétrons estão distribuídos em un1a 

molécula (ou íon). Em alguns casos podemos desenhar várias estrunuas de Lewis diferentes que obedecem à regra 
do octeto. Como decidir qual é a mais razoável? Uma das formas é fazer um tipo de 'contabilidade' dos elétrons de 
valência para determinar a carga fonnaJ de cada átomo em cada estrutura. A carga formal de um átomo é a carga 
que um átomo teria em uma molécula se todos os outros átomos tivessem a mesma eletronegatividade (isto é, se 
todos os pares de elétrons ligantes estivessem igualmente compartilhados entre os átomos). 

Para calcular a carga formal em qualquer átomo em uma estrutura de Lewis, atribtúmos os elétrons aos átomos . como a seguir: 
1. Todos os elétrons não compartilhados (não-ligantes) são atribuídos ao áton10 110 qual estão localizados. 
2. Metade dos elétrons ligantes é atribuída a cada átomo na ligação. 
A carga formal de un1 átomo é igual ao número de elétrons de valência no átomo isolado menos o número de 

elétrons atribuídos ao átomo na estrutura de Lewis. 
V amos ilustrar essas regras calculando as cargas formais nos átomos de Cede N no íon cianeto, CN-, que tem a 

seguinte estrutura de Lewis: 

Para o átomo de C, existem dois elétrons não-ligantes e três elétrons dos 
seis na ligação tripla, dando um total de 5. O número de elétrons de valência 
em un1 áton10 neutro de C é 4. Portanto, a carga forn1al no carbono é 4 - 5 = - 1. 
Para N, existem 2 elétrons não-ligantes e 3 elétrons da ligação tripla. Como o 

ANIMAÇÃO 
Cargas formais 

ATIVIDADE 
Cargas formais 
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Um olhar mais de perto Números de oxidação, cargas formais e cargas parciais reais 

No Capítulo 4 apresentan1os as regras para detern1inar os 
números de oxidação dos átomos. O conceito de eletronegati
vidade é a base desses números. O número de oxidação de um 
áto1110 é a carga que ele teria se suas ligações fossem completa
mente iônicas. Isto é, ao determinar o número de oxidação, to
dos os elétrons compartilhados são contados com o átomo 
mais eletronegativo. Por exemplo, considere a estrutuia de 
Lewis de HCl mostrada na Figura 8.9 (a). Para designar o nú
mero de oxidação, o par de elétrons na ligação covalente entre 
os átomos é assinalado para o átomo de CI mais eletronegativo. 
Esse procedimento fornece a Cl oito elétrons no nível de va
lência, um a mais do que o átomo neutro. Assim é designado 
um número de oxidação de -1. O hidrogênio não tem elétrons 
de valência quando estes são contados dessa forma, dan
do-lhe um nún1ero de oxidação de+ 1. 

Nesta seção acabamos de considerar uma outra forma de 
contar elétrons que dá origem às cargns fon11nis. A carga for
mal é assinalada ignorando-se completamente a eletronega
tividade e assinalando igualmente os elétrons nas Ligações 
entre os átomo$ligados. Considere mais uma vez a molécula 
de HCJ, mas desta vez divida o par de elétrons da ligação 
proporcionalmente entre H e O como mostrado na Figura 
8.9 (b ). Neste caso, o CI tem sete elétrons atribuídos, o mesmo 
que o átomo neutro de CI. Assim, a carga formal do CI nes
se composto é O. Da mesma forma, a carga formal de H é 
também O. 

Nen1 o número de oxidação nem a carga formal fomecen1 
uma descrição precisa das cargas reais nos átomos. Os nún1e
ros de oxidação superestimam o papel da eletronegativida
de; as cargas formais a ignoram completamente. Parece 
razoável que os elétrons em ligações covalentes fossem divi
didos de acordo com as eletronegatividades relativas dos 
átomos ligados. Na Figura 8.6 vemos que CI tem uma eletro-
11egatividade de 3,0, enquanto a de Hé 2,1. Espera-se que o 
átomo de CJ mais eletronegativo deva ter aproximadamente 
3,0/ (3,0 +2,1) = 0,59 da carga elétrica no par ligante, ao passo 
que o átomo de H tenha 2,1/(3,0 + 2,1) = 0,41 da carga. Como 
a ligação consiste em dois elétrons, a parte de CI é 0,59 x 2e"" 
1,18e, ou 0,18e n1ais que o átomo neutro de CI. Isso dá origem 
a wna carga parcial de 0,18- no O e 0,18+ no H. 

O mon1ento de dipolo de HCI fornece uma medida expe
rimental das cargas parciais em cada átomo. Em "Como fa
zer 8.6", vin1os que o momento de dipolo do HCI indica uma 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 8.9 (a) Os 
números de oxidação 
são obtidos pela 
contagem de todos os 
e létrons compartilhados 
com o átomo mais 
e letronegativo (neste 
caso, CI). (b) As cargas 
formais são obtidas pela 
divisão de todos os 
e létrons compartilhados 
proporcionalmente entre 
os átomos ligados. (c) A 
distribuição da 
densidade eletrônica em 
uma molécula de HCI 
como calculado por um 
programa de 
computador. Regiões de 
carga negativa 
relativamente maior 
estão em vermelho; as 
de carga mais positiva 
são azuis. A carga 
negativa é facilmente 
localizada no cloro. 

separação de carga com uma carga parcial de 0,178+ em H e 
O, 178-em Cl, en1 surpreendente concordância com a sin1ples 
aproximação baseada em eletronegatividades. Apesar de o 
tipo de cálculo fornecer números aproximados para a magni
tude da carga nos átomos, a relação entre eletronegatividade 
e separação de carga é geralmente mais complicada. Como já 
vimos, proi:,>:ramas de computador empregando princípios 
de mecânica quântica foram desenvolvidos para calcular as 
cargas parciais nos átomos e até em moléculas complexas. A 
Figura 8.9 (c) n1ostra uma representação gráfica da distribui
ção de carga em HCI. 

número de e létrons de valência em um átomo neutro de N é 5, sua carga formalé5 - 5 = O. Assin1, as cargas formais 
nos átomos, na estrutura de Lewis, do C~ são: 

1 o 
[:C = N:]-

Observe que a son1a das cargas formais é igual à carga totaJ no íon, 1-. As cargas formais em uma molécula so
mam zero, enquanto a soma delas em um íon será igual à carga total no íon. 

Para ver como a carga formal pode ajudar a distinguir entre as estruturas de Lewis alternativas, vamos consi
derar a molécula de C02• Como mostrado na Seção 8.3, C02 é representado como tendo duas ligações duplas. 
Entretanto, a regra do octeto é também obedecida em uma estrutura de Lewis contendo uma ligação simples e 
uma tripla. Calculando a carga formal para cada átomo nessas estruturas, temos: 
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•• • • 
1 :gf c+ o: 1 o e o .. .. 

e - de valência: 6 4 6 6 4 6 
- (e- atribuídos ao átomo): 6 4 6 7 4 5 

carga formal: o o o -1 o +1 

Em virtude de C02 ser uma molécula neutra, as cargas formais em ambas as estruturas somam zero. 
Como regra geral, quando várias estruturas são possíveis, a majs estável será aquela na qual (1) os átomos 

ostentem cargas formrus muito próximas de zero e (2) qualquer carga negativa esteja localizada nos átomos mais 
e letronegativos. Dessa forma, a primeira estrutura de Lewis de C02 é a preferida porque os átomos não carregam 
cargas formais. 

Apesar de o conceito de carga formal ajudar-nos a escolher entre estruturas de L-ewis ai tema tivas, cargas fonnais 
11ão represe11ta111 cargas reais nos áto1nos. As diferenças de eletronegatividade entre os átomos são importantes na de
terminação das rustribuições reais de cargas em molécuJas e íons. 

COMO FAZER 8.9 

Três estruturas possíveis do íon tiocianato, NCS", são: 

[N=C=sJ-... .. . 
(a) Determine as cargas formais dos átomos en1 cada uma das estruturas. (b) Qual estrutura de Lewis deve ser a prefe
rencial? 

Soluçã o (a) Os á tomos neutros N, C e S têm 5, 4 e 6 elétrons de valência, respectivamente. Usando as regras que 
acabamos d e abordar, podemos de ternlinar as seguin tes cargas formais nas estruturas: 

- 2 o +1 

[:.N-c:::s:J-
•• 

1 o o 
[N=C=sJ-.. . . 

o o 1 

[:N==c-s:1-. . 

Como deve ser, as cargas formais en1 todas as três estruturas son1am 1- , a carga tota l do íon. (b) Con10 discutido na Se
ção 8.4, N é mais eletronegativo que C ou S. Conseqüenten1ente, esperamos que q ualquer carga formaJ negativa esteja 
localizada no á tomo d e N. AJém disso, geralmente escolhen1os a estrutura de Lewis que produza as cargas forn1ais de 
menores magni.tudes. Por essas razões, a estrutura do meio é a estrutura de Lewis preferida do íon NCS-. 

PRATIQUE 

O ion cianato (NCO-), como o íon tiocianato, tem três estruturas de Le\vis possíveis. (a) Desenhe três estruturas de 
Le\•Vis e atribua cargas formais aos átomos em cada estrutura. (b) Qual estrutura de Le\.vis seria a preferida? 

Respostas: (a) - 2 O + 1 

r:N'-c=o:J-.. 

- 1 o o 
[N=C=ÕJ-

• • • • 

o o -1 

[:N=C- 0 :)-.. 
(i) (ii) (iii) 

(b) A estrutura (iii), que coloca uma carga negativa no oxigênio, o mais eletronegativo dos três elementos, deve ser a 
mais importante estrutura de Lewis. 

8.6 Estruturas de ressonância 

Algumas vezes encontramos moléculas e íons nos quais o arranjo conhecido dos á tomos não é descrito ade
quadamente por uma únjca estrutura de Lewis. Considere o ozônio, 0 3, que consiste em moléculas angulares com 
as duas distâncias 0-0 iguais (Figura 8.10). Uma vez gue cada átomo contribui com seis elétrons no níveJ de va
lência, a molécula de ozônio tem 18 elétrons no nível de valência. Ao escrever a estrutura de Lewis, descobrimos 
que devemos ter uma ligação dupla para atingir o octeto de elétrons em cada átomo: 
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Mas essa estrutura não pode por si só estar correta porque requer que wna 
ligação 0-0 seja diferente da outra, contrariamente à estrutura observada; 
podemos esperar que a ligação dupla O=O seja majs curta que a Ligação sim
ples 0-0. Ao desenhar a estrutura de Lewis, entretanto, poderíamos ter colo
cado a Ligação dupla O=O à esquerda: 

•• o 
·o~ '.ô:. . . 

A colocação dos átomos nas duas estruturas de Lewis alternativas para o 
ozônio é a mesma, mas a colocação dos elétrons é diferente. As estruturas de 
Lewis desse tipo são chamadas estruturas de ressonância. Para descrever ade
quadamente a estrutura do ozônio, escrevemos as duas estruturas de Lewis e 
indicamos que a molécula real é descrita pela média das duas estruturas deres-

A o 

sonanoa: 

.. 
o 

'à~ 'ó. ( 
• • • •• 

A seta de duas cabeças indica que as estruturas mostradas são estruturas 
de ressonância. 

Para entender por que determinadas moléculas necessitam de mais de u1na 
estrutura de ressonância, podemos fazer uma analogia à mistura de tintas (Fi
gura 8.11). O azul e o amarelo são cores primárias de pigmentos de ti11ta. Não 
podemos descrever a tinta verde em termos de uma única cor primária, já que 
e la tem sua própria identidade. A tinta verde não oscila entre suas duas cores 
primárias. Não é azul durante parte do tempo e amarela no resto do tempo. Si
milarmente, m.oléculas como o ozônio não podem ser descritas por uma única 
estrutura de Lewis na qual os elétrons estão 'trancados' em um arranjo deter
minado. En1 vez djsso, o arranjo verdadeiro dos elétrons deve ser considerado 
como uma mistura de duas (ou mais) estruturas de Lewis. Por a nalogia à tinta 
verde, a molécula tem sua própria identidade separada das esb·uturas de res
sonância indjviduais; ela não oscila rapidamente entre suas diferentes estrutu
ras de ressonância. Por exemplo, a molécula de ozônio tem duas ligações 
0-0 equivalentes cujos comprimentos são intermediários entre os compri
mentos das ligações simples e dupla. Outra maneira de olhá-la é dizer que as 
regras para desenhar estruturas de Lewis não nos permitem ter uma estrutura 
única que represente adequadamente a molécula de ozônio. Por exemplo, não 
existen1 regras para desenhar ineias Ligações. Mas podemos desenhar duas es
truturas de Lewis equivalentes que, ao ser calculada a média, correspondem a 
algo muito semelhante ao observado. 

Como wn exemplo adicionaJ de estruturas de ressonância, considere o íon 
nitrato, N03-, para o qual podemos desenhar três estruturas de Lewis equiva
lentes: 

·o· . . 
li 
N 

:à/ 'ô'. . . . . . . 
( 

. . 
·o· • • 

) 1 

·a~'ô·. . . . .. 
( 

.. 
·o· • • 

1 
N .:o: ~(j . . 

Observe que o arranjo dos á tomos é o mesmo em cada estrutura; apenas a 
colocação dos elétrons é diferente. Ao escrever as estruturas de ressonância, os 
mesmos átomos devem estar Ligados a outros em todas as estruturas, de modo 
que as únicas diferenças estejam no arranjo dos e létrons. Todas as três estrutu
ras de Lewis tomadas em conjunto descrevem de forma adequada o íon 
nitrato, que tem três ligações N-0 com distâncias iguais. En1 alguns casos 

117° 

Figura 8.1 O Estrutura molecular 
(acima) e diagrama de distribuição 
eletrônica (abaixo) para o ozônio. 

• ATIVIDADE 
~'J Estruturas de ressonância 

Cor primária Cor primária 

(a) 

Estrutura de 
A ' ressonanc1a 

•• o 
:e/' ':d: . . . . 

Amarelo 

Estrutura de 
A • ressona.nc1a 

• • 
,.-0:::,.._ :o:- ~o: . . . . 

,,,,,.... 

Molécula de ozônio 

(b) 

Figura 8.11 Descrever uma 
molécula como uma mistura de 
diferentes estruturas de ressonância 
é o mesmo que descrever uma cor 
de tinta como uma mistura de cores 
primárias. (a) A tinta verde é uma 
mistura de azul e amarelo. Não 
podemos descrever o verde como 
apenas uma cor primária. (b) A 
molécula de ozônio é uma mistura 
de duas estruturas de ressonância. 
Não podemos descrever a molécula 
de ozônio como apenas uma 
estrutura de Lewis. 
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as estruturas de Lewis podem não ser equivalentes; uma ou mais estruturas podem representar um an·anjo mais 
estável do que as outras possibilidades. Encontraremos exemplos desse tipo à medida que prosseguirmos. 

COMO FAZER 8.1 O 

Qual é previsto ter as n1enores ligações enxofre-oxigênio, 503 ou 503
27 

Solução O átomo de enxofre tem seis elétrons no nível de valência, como o oxigênio. Dto>ssa forma, 50, contém 24 
elétrons no nível de valência. Ao escrever a estrutura de Lewis, ve1nos que existem três estruturas de ressonância 
equivalentes que podem ser desenhadas. 

Como no exen1plo anterior com o NO,-, a estrutura real do 503 é uma mistura igual dessas estruturas. Assim, cada dis
tância de ligação S-0 estará aproximadamente a um terço do caminho entre uma ligação simples e uma dupla. Isto é, 
elas deverão ser mais curtas que as ligações simples, 01as não tão curtas como as ligações duplas. 

o íon so,2- tem 26 elétrons, levando à seguinte estrutura de Lewis: 

[
:o-s-0:]2

-•. 1 .. 

·o· . . .. 

Nesse caso, as ligações S-0 são todas ligações simples. 

As análises de cada caso sugerem que 503 deve ter as ligações S-0 mais curtas e 5032-, mais longas. Isso está de acor
do com o experin1ento; o comprilnento da ligação S-0 no 503 é1,42 Á enquanto no 503

2
- é 1,51 À. 

PRATIQUE 

Desenhe duas estruturas de ressonância equivalentes para o íon formato, HC02- . 

H-C=Õ: 
1 .• 

:o : 
•• 

+-E_, H-C-õ: li .. 
:o: 

Resposta: 

Ressonância no benzeno 
A ressonância é um conceito extremamente iinportante ao descrever as ligações em moléculas orgânicas, parti

cularmente naquelas chamadas moléculas nro111áticns. Moléculas orgânicas aromáticas incluem o hidrocarboneto 
chamado benzeno, que te1n a fórmula molecular C6H6• Os seis á tomos de carbono estão ligados em um anel hexago
nal, e um átomo de H está ligado a cada á tomo de C (Figura 8.12). 

Figura 8.12 (a) O benzeno é obtido 
pela destilação de combustíveis fósseis. 
Mais de 16 bilhões de libras de 
benzeno são produzidos anualmente 
nos Estados Unidos. O benzeno é um 
carcinogênico, sendo seu uso 
controlado. (b) A molécula de benzeno 
é um hexágono regular de átomos de 
carbono com um átomo de hidrogênio 
ligado a cada um deles. 

BENZENE 
çll~ 

(a) (b) 
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Podemos escrever duas estruturas de Lev.ris equivalentes para o benzeno, cada uma das quais satisfaz à regra 
do octeto. Estas duas estruturas estão en1 ressonância: 

H H H H 
\ / \ / 

1c=c\ 11c-c~ 
H-C C-H +-• -) H-C C-H 

~ // \ / e-e c=c 
/ \ / \ 

H H H H 

Cada un1a dessas estruturas de resso11ância mostra três ligações simples C-C e três ligações duplas C=C, 
mas as ligações duplas estão em locais diferentes na estrutura. A estrutura experimental do benzeno mostra que as 
seis ligações C-C têm comprimentos iguais, 1,40 Á, intermediário entre os valores para uma ligação simples C-C 
(1,54 Á) e uma ligação dupla C=C (l,34 Â). 

O benzeno pode ser representado omitindo-se os átomos de hidrogênio ligados ao carbono e deixando 
aparente apenas o esqueleto de carbono-carbono com os vértices sem os símbolos. Nessa convenção a ressonâncja 
no benzeno é representada con10: 

Para enfatizar a ressonância entre as estr·uturas de Lewis, o benzeno é geralmente representado como um hexá
gono com um círculo dentro dele. Isso eiúatiza que as ligações duplas C=C não podem ser atribuídas aos lados es
pecíficos do hexágono. Os qu1micos usam as duas representações do benzeno de maneira intercambiável. 

O arranjo de ligações no benzeno lhe confere estabilidade especial. Co.mo conseqüência, literalmente milhões 
de compostos orgânicos contêm o anel de seis membros característico do benzeno. Muitos desses compostos são 
importantes na bioquímica, em medicamentos e na produção de 1nateriais modernos. Falaren1os mais sobre as li
gações no benzeno no Capítulo 9 e sobre sua estabilidade no Capítulo 25. 

8. 7 Exceções à regra do octeto 

A regra do octeto é tão simples e útil em introduzir os conceitos básicos de ligação que poderíamos afirmar que 
ela é sempre obedecida. Na Seção 8.2, entretanto, observamos suas limitações em lidaJ' com compostos iônicos de 
metais de transição. A regra do octeto também falha em muitas situações envolvendo ligações cova lentes. Essas 
exceções à regra do octeto são de três tipos principais: 

1. moléculas com número ímpar de elétrons; 
2. moléculas nas quais um átomo tem menos de um octeto, ou seja, moléculas deficientes em elétrons; 
3. moléculas nas quais un1 átomo tem mais de un1 octeto, ou seja, moléculas com expansão do octeto. 

Número ímpar de e létrons 
Na grande maioria das moléculas, o número de elétrons é par e ocorre um completo emparelhamento 

dos elétrons. En1 algims poucos casos, como Cl021 NO e N021 o número de elétrons é ímpar. O completo 
emparelhamento desses e létrons é impossível; um octeto ao redor de cada átomo não pode ser atingido. 
Por exemplo, NO contém 5 + 6 = 11 elétrons de valência. As duas estrutu.ras de Lewis mais importantes 
para essa molécula são mostradas à djreita. 

N=ó . .. 
• • • • 
N=O . . . 

Deficiência em elétrons 
Um segundo tipo de exceção ocorre quando existe deficiência de el.étrons em um átomo de certa molécula ou 

íon poliatôrnico. Isso também é uma situação relativamente rara e é mais comumente enconh·ada em compostos de 
boro e berílio. Por exemplo, vamos considerar o trilluoreto de boro, BF3. Se seguirmos os primeiros quatro passos 
do procedimento do começo da Seção 8.5 para desenhar estruturas de Lewis, obteremos a seguinte estrutura: 
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ATIVIDADE 
Exceções à regra do octeto 

t> MODELO 3-D 

~'i BF1 

(J MODELO 3-D 

~'i NH 1BF, 

•• ·p · . . 
1 

...... B, . 
:p' "p .. 
• • • • . . 

Existem apenas seis elétrons ao redor do átomo de boro. Nessa estrutura 
de 'Lewis as cargas formais tanto no átomo de B quanto no átomo de F são zero. 
Poderíamos completar o octeto ao redor do boro formando uma ligação dupla 
(passo 5). Ao fazer isso, vemos que existe.in três estruturas de ressonância equi
valentes (as cargas formais em cada átomo estão mostradas em vermelho) . 

• .... 1 o o . p· ·p· •• ·p· •• 
• • • • 

~ 1 +-E-> ~ ] +-E-) ~ J 
0 • • / -....... .. 0 ~ 1 -:9' -....... .,0 0,. / ~ ..- 1 
· F F. :F F . . F F: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Essas estruturas de Lewis forçam um átomo de flúor a compartilhar elé
trons adicionais con1 o átomo de boro, o que é inconsistente com a alta eletrone
gatividade do flúor. Na reali.dade, as cargas formais expressam que é uma 
situação desfavorável: o átomo de F que está envolvido na ligação dupla B=F 

tem carga formal +1 enquanto o átomo de B, que é menos eletronegativo, tem carga formal -1. Assim, as estruturas 
de Lewis nas quais existe uma ligação dupla B-F são menos importantes que aquela na qual existe deficiência de 
elétrons ao redor do boro. 

.. .. .. 
·p· . . •f• • • :f: 
1 1 

B E . ..... '- . 
:p...- "p'. 
• • • • •• 

> B 
:p/ ~F: 
• • • • • 

Mais importante Menos importante 

Em geral, representamos BF3 unicamente pela estrutura de ressonância mais à esquerda na qual existem ape
nas seis elétrons no nível de valência ao redor do boro. O comportamento químjco de BF3 é consistente com essa re
presentação. Dessa forma, BF3 reage muito energeticamente com moléculas contendo um par de elétrons não 
compartilhado que pode ser usado para formar wna ligação com o boro. Por exemplo, ele reage com amôrua, NH:v 
para formar o con1posto NH3BF3. 

Nesse composto estável o boro tem um octeto de elétrons. 

Expansão do octeto 
A terceira e maior classe de exceções consiste em moléculas ou íons nos quais existem mais de oito elétro11s no 

nível de valência de um átomo. Quando desenhamos a estrutura de Lewis para o .P05, por exemplo, somos força
dos a 'expandir' o nível de valência e colocar dez elétrons ao redor do átomo de fósforo central . 

• • 
:CI : .. 

.. 1 _......Ç,l: 
:Cl-P 

·· 1 'c1= 
:CJ: .. . . 
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Outros exemplos de moléculas com níveis de valência 'expandido' são SF4, AsF6- e ICI~-. As moléculas corres
pondentes com um átomo do segundo período, como NC15 e OF~, não existem. Vamos dar uma olhada no motivo 
por que a expansão dos níveis de valência é observada apenas para os elementos do terceiro período da tabela 
periódica em diante. 

Os eJementos do segundo período têm apenas os orbitais 2s e 2p disponíveis para ligação. Como eles podem 
acomodar um máximo de oito elétrons, nunca encontraremos mais de um octeto de elétrons ao redor de elementos 
do segundo período. Os elementos do terceiro período para fre11te, entretanto, têm orbitais 11s, 11p e nd vazios que 
podem ser usados na ligação. Por exem pio, a configuração de quadrículas para o nível de valência de um átomo de 
fósforo é como a seguir: 

3s 3p 3d 

Apesar de os elementos do terceiro período, como o fósforo, freqüentemente satisfazerem a regra do octeto, 
como no PC13, eles em geral exceden1 o octeto, dando a iro.pressão de usar seus orbitais d vazios para acomodar os 
elétrons adicio11ais.2 

O tan1anho tambén1 tem importante papel para determinar se un1 átorno pode acomodar mais de oito elétrons. 
Quanto maior o átomo central, maior o número de átomos que podem rodeá-lo. A ocorrência de níveis de valência 
expandidos dessa forma aumenta com o aumento do tan1anho do átomo central. O tamanho dos átomos circun
dantes também é importante. Níveis de valência expandidos ocorren1 mais em geral quando o átomo central está 
ligado a átomos menores e mais eletronegativos, como F, Cl e O. 

COMO FAZER 8.11 

Desenhe a estrutura de Lewis para o ICl1- . 

Solução O iodo (grupo 7 A) tem 7 elétrons de valênàa; cada cloro (grupo 7 A) também tem 7; um elétron extra é 
adicionado para responder pela carga 1- do íon. Dessa forma, o nún1ero total de elétrons de va.lênciaé 7+4(7)+1=36. 
O átomo der é o átomo central no íon. Colocar 8 elétrons ao redor de cada átomo de O (incluindo um par de elétrons 
entre o I e cada CI para represen tar as ligações s · pJes entrf.e es átoo1os) requer 8 x 4 = 32 eJétrons. Temos, então 
36 - 32 = 4 elétrons sobrando a serem colocados '"Mo."""'' ' aior: • ~ {>),>"'""':"': 

:éi/··'c·1: 
• • • • 

O iodo tem 12 elétrons ao redor dele, excedendo o octeto de elétrons comum. 

PRATIQUE 

(a) Qual dos seguint~~~~~~nca é encontrado com mais de um octeto de elétrons ao redor dele: S, C, P, Br? (b) 
Desenhe a estrutura ae LéW1s para o XeF2. 

Respostas: (a ) C; (b) 

Algumas vezes você pode ver estruturas de Lewis com expansão dos octetos mesmo que essas estruturas tos-
sam ser escritas com ltm octeto. Por ex plo!.c~nsid ~as s · t~s-~stru _as de Lewis para o íon fosfato, P04 : 

·o· ·o· . . . . 
.. 1 1 .. 1 o .. lu .. 1 

:0- 1,'-0: O=P-0: 
' i 1 ' . . •• 1 1 • • 

·o· ·o· • • • • . . . . 

2 Baseados em cálculos teóricos recentes, alguns químicos têm questionado se os orbitais de valência d são realmente utilizados na 
ligação de moléculas e fons com níveis de valência expandidos. Toda,ria, a presença de orbitais d de valência no período 3 e 
períodos subseqüentes fornece a explicação mais simples para esse fenômeno, especialmente para o objetivo de um liv·ro de 
qujmica geral. 
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As cargas formais nos átomos são mostradas em vermelho. À esquerda o átomo de P tem um octeto; à direita o 
átomo de fósforo expandiu o octeto para cinco pares de elétrons. A estrutura da djreita é geralmente usada para o 
P04>- porque tem as menores cargas formais nos átomos. A 1nelJ1or representação do P04>- é uma série de tais es
truturas de Lewis em ressonâ11cia com uma outra. Entretanto, cálculos teóricos, baseados em mecânica quântica, 
s ugerem que a estrutura à esquerda é a meU1or e única estruh.rra de Lewis para o íon fosfato. Em geral, ao escolher 
entre estruturas de Lewis alternativas, você deve optar por uma que satisfaça a regra do octeto se for possível fazer 
dessa forma. 

8 .8 Forças das ligações covalentes 

A estabilidade de uma molécula está relacjonada com a força das ligações covalentes que ela contém. A força , 
de uma Ligação covalente entre dois átomos é dete1minada pela energia necessária para quebrar a Ligação. E mais 
fácil relacionar a força de ligação con1 a variação de entalpia nas reações nas quais as ligações são quebra
das. cmo (Seção 5.4) A energ ia d e ligação é a variação de entalpia, Afi, para a quebra de uma ligação em particular 
em ummol de substância gasosa. Por exemplo, a entalpia de ligação para a ligação entre os átomos de cloro na mo
lécula de Cl2 é a variação de entalpia quando um mol de C12 é dissociado em átomos de cloro . 

\:1 ATIVIDADE 
~'"} Entalpía de ligação 

. . . . . . 
:Ç)-Ç):(g) 2 :Ç)·(g) t.H = E(Cl-CI) = 242 kJ 

Usamos a designação D (tipo de ligação) para representar as entalpias de 
li.gação. 

' E relativamente simples atribuir entalpias de ligação a ligações em molé-
culas diatômicas. A energia de ligação é a única energia necessária para que-
brar a molécula diatômica em seus átomos constitumtes. Entretanto, para 

ligações que ocorrem apenas em moléculas poliatômicas (como a ligação C-H), devemos invariavelme11te usar as 
energias médias de ligação. Por exemplo, a variação de entalpia para o seguinte processo (chamado aton1ização) 
pode ser usada para definir a entalpia de ligação para a ligação C-H. 

H 
1 

H -C-H(g) 
1 

H 

·Ç'(g) + 4 H ·(g) tlH = 1.660 kJ 

Como existem quatro ligações C-H equivalentes no metano, o calor de atomização é igual à soma das energias 
de ligação das quatro ligações C-1-I. Portanto, a entalpia média da ligação C-H para o Crl4 é E(C-H) = (1.660/ 4) 
kJ / rnol. 

A entalpia de ligação para determinado conjunto de átomos, digamos C-H, depende do resto da molécttla da 
qual essa ligação faz parte. Entretanto, a variação de uma molécula para outra é geralmente pequena. Isso sustenta 
a idéia de que os pares de elétrons ligantes estão localizados entre os átomos. Se considerarmos as entalpias de liga
ção C- H em vários compostos, encontraremos que a entalpia média de ligação é 413 kJ / mol, que é muito próximo 
do valor de 415 kJ/mol ca lcuJado para o CH4• 

A Tabela 8.4 relaciona várias entalpias médias de ligação. A entalpia de ligação é se1npre 11n1a grandeza positiva; 
é sempre necessário fornecer energia para romper ligações químicas. Contrariamente, a energia é sempre Liberada 
quando uma ligação é formada entre dois átomos gasosos ou fragmentos moleculares. Q uanto maior a entalpia de 
ligação, mfils forte é a ligação. 

Uma molécula com ligações químicas fortes geralmente tem menor tendência a sofrer variação química do 
que aque la com ligações fracas. Essa relação entre ligação forte e estabilidade química ajuda a explicar a forma 
química na qua l m uitos elementos são encontrados na natureza. Por exemplo, ligações Si.-0 estão entre as liga
ções mais fortes que o s ilício forma. Não deve ser surpreendente, portanto, que Si02 e outras substâncias conten
do ligação Si-O (silicatos) sejam tão comuns; estima-se que mais de 90°/o da crosta terrestre seja composta de Si02 

e silicatos. 



Cap.ítulo 8 Conceitos básicos de ligação química 277 

TABELA 8.4 Entalpias médias de ligação (kJ/ mol) 

Ligações simples 

C - l-f 413 N - H 391 0 - H 463 F- F 155 
C - C 348 N- N 163 0 - 0 146 
C-N 293 N-0 201 0-F 190 Cl-F 253 
C-0 358 N-F 272 0-CI 203 Cl-Cl 242 
C-F 485 N-CI 200 0-l 234 

C-CI 328 N-Br 243 Br-F 237 
C-Br 276 S- H 339 Br-C1 218 

C- 1 240 H-H 436 S-F 327 Br-Br 193 
C - 5 259 H - F 567 5 - Cl 253 

H - Cl 431 S - BR 218 1- Cl 208 
Si - H 323 H - Br 366 S - S 266 1- Br 175 
Si-Si 226 H-T 299 I-1 151 
Si - C 301 
Si-O 368 
Si - Cl 464 

Ligações múltiplas 

C=C 614 N=N 418 Oz 495 

C==C 839 N==N 941 

C = N 615 N = O 607 S = O 523 

C==N 891 S=S 418 

C=O 799 

Caso 1.072 

Entalpias de ligação e entalpias de reação 
Podemos usar as entalpias médias de ligação da Tabela 8.4 para estimar as entalpias de reações nas quais liga

ções são quebradas e novas ligações são formadas. Esse procedimento pera1ite-nos estimar rapidamente se deter
minada reação será endotérmica (t:.H > O) ou exotérmica (6.H < O), mesmo se não sabemos os m; para todas as 
espécies quin1icas envolvidas. A estratégia para estimar entalpias de reação é uma aplicação direta da lei de Hess. 
a:io (Seção 5.6) Usamos o fato de que a quebra de ligações é sempre um processo endotérmico (t:..H positivo) e a for
mação de ligações é sen1pre um processo exotérmico {ó.H negativo). Conseqüentemente in1aginamos que a reação 
ocorre em duas etapas: (1) fornecemos energia suficiente para quebrar aquelas ligações nos reagentes que não es
tão presentes nos produtos. Nessa etapa a entalpia do s is tema é atunentada pela soma das entalpias das Hgações 
que são quebradas. (2) Fazemos as ligações nos produtos que não estavam presen.tes nos reagentes. Essa etapa libe
rará energia e din1inuirá a entalpia do sistema pela so1na das entalpias das ligações que foram formadas. A ental
pia da reação, t:.H,, é estimada como a soma das entalpias de ligações quebradas, menos a soma das entalpias das 
ligações forn1adas. 

tlH, = l:(entalpias de ligação das ligações rompidas) 
- :E(entaJpias de ligação das ligações formadas) [8.12J 

Considere, por exen1plo, a reação na fase gasosa entre o metano (CH4) e o cloro para produzir cloreto de meti la 
(CH3C:I) e cloreto de hidrogênio (HCl): 

H - C~(g) + CI - Cl(g) -- CI - CH3(g) + H - Cl(g) t:.H, = ? [8.13] 

O processo em duas etapas está resumido na Figttra 8.13. Observamos que no curso dessa reação, as segttintes 
ligações são rompidas e formadas: 

Ligações rompidas: 1 mol de C - H, 1 mol de C - Cl 

Ligações formadas: 1 mol de C - CI, 1 mol de H - Cl 
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Figura 8.13 llustraçào do uso das 
entalpias médias de formaçào para 
estimar ti.H, para a reaçào na Equação 
8.1 3. A quebra das ligações de C - H 
e CI - CI produz uma variaçào de 
entalpia positiva (6H1), ao passo que a 
formação das ligações C - CI e 
H - CI provoca uma variação de 
entalpia negativa (AH2). Os valores de 
6H1 e ti.H2 são estimados a partir dos 
valores na Tabela 8.4. Da lei de Hess, 
6H, = 6 H1 + 6H2• 

H + 

(!) Quebras 
C- H e O - Cl 
ligações 

+ 

+ 

tlH, 

+ 

@ Formação 
C- OeH- CI 
ligações 

Primeiro fornecemos energia o suficiente para quebrar as ligações C - H e Cl - Cl que aumentará a entalpia 
do sistema. Em seguida formamos as Jjgações C - CJ e H - Cl, que liberarão energia e abaixarão a entalpia do sis
tema. Usando a Equação 8.12 e os dados da Tabela 8.4, estimamos a entalpia da reação como: 

t::.H, = [E(C - H) + E(Cl-Cl)] - [E(C-CI) + E(H -0)] 

= (413 kJ + 242 kJ)- (328 kJ + 431 kJ) = -104 kj 

A reação é exotérmica porque as ligações nos produtos (especialmente a ligação H - CI) são mais fortes que as 
ligações nos reagentes (especialmente a ligação Cl - O). 

Geralmente usamos as entalpias de ligação para estimar o !::.H, somente se não temos os valores de t::.H/ em 
mãos. Para a reação anterior, não podemos calcular o t::.H, a partir do valor de õ.HJ e da lei de Hess porque o valor 
do t::.Hj para CHJCJ(g) não é dado no Apêndice C. Se obtivermos o valor do ô.Hf para CH3Cl(g) a partir de outra 
fonte (como no manual de qtúmica CRC Handbook of Chentistry a11d Physics) e usarmos a Equação 5.31, encontrare
mos que t::.H, = - 99,8 kJ para a reação na Equação 8.13. Assim, o uso da entalpia média de ligação fornece uma esti
mativa razoavelmente acurada da variação real de entalpia da reação. 

É importante lembrar que as entaJpias são derivadas para moléculas gasosas e que são muitas vezes valores 
médios. Entretanto, as entalpias médias de ligação são (tteis para estimar rapidamente as entalpias de reação, espe
cialmente para reações em fase gasosa. 

COMO FAZER 8.12 

Usando a Tabela 8.4, estime o 61-1 para a seguinte reação (onde mostramos explicitamente as ligações envolvidas nos 
reagentes e produtos): 

H H 
1 1 

H-C- C-H(g) + i~~)--
1 1 
H H 

2 O=C=O(g) + 3H-0-H(g) 

Solução 
Análise: pede-se estimar a variação da entalpia para um processo qtúa'lico usando os valores 1nédios para as ligações 
químicas ron1pidas nos reagentes e formadas nos produtos. 



Cap.ítulo 8 Conceitos básicos de ligação química 279 

Planeja mento: entre os reagentes, devemos quebrar seis ligações C - H e un1a ligação C - C no C2H~ quebra1nos 
também da ligação no 0 2• Entre os produtos, fonnamos quatro ligações C =O (duas em cada C02) e se is ligações 
O - H (duas em cada H20). 

Resolução: usando a Equação 8.12 e os dados da Tabela 8.4, temos: 

Af1 = 6E(C - H) + E(C - C) + t E(Oi) - 4.E(C =O) - 6E(O - H) 

= 6(413 kJ) + 348 kJ + i<495 kJ) - 4(799 kD- 6(463 kJ) 
= 4.558 kJ - 5.974 kJ 
= - 1.416 kJ 

Conferência: essa estimativa pode ser comparada com o valor de-l .428 kJ calculado a partir de dados termoquínucos 
mais acurados; a concordância é boa. 

PRATIQUE 

Usando a Tabela 8.4, estime o tiH para a seguinte reação: 

H- N- N- H(g) 
1 1 
H H 

N = N(g) + 2H- H(g) 

Resposta: -86 kJ 

TABELA 8 .5 Comprimentos médios de ligação para algumas ligações simples, duplas e triplas 

Ligação Comprimento de Ligação (Á) Ligação Comprimento de Ligação (Á) 

C - C 1,54 N - N 1,47 

C=C 1,34 N=N 1,24 

e - e 1,20 N s= N 1,10 

C - N 1,43 N - 0 1,36 

C=N 1,38 N=O 1,22 

Cs=N 1,16 

0-0 1,48 

C - 0 l ,43 O=O 1,21 

C=O 1,23 

C=sO 1,13 

Entalpia de ligação e comprimento de ligação 

Da mesma forma que podemos definir a entalpia média de ligação, também é possível definir um comprimen
to de ligação médio para um número de tipos comuns de ligações. O comprimento de ligação é definido como a 
distância entre os núcleos dos á tomos envolvidos na ligação. Alguns destes estão relacionados na Tabela 8.5. De 
particular interesse é a relação entre a entalpia de ligaçã.o, o COn'lprimento de ligação e o número de ligações entre 
os átomos. Por exemplo, podemos usar os dados das tabelas 8.4 e 8.5 para comparar os comprimentos de ligação e 
as entalpias de ligação das ligações carbono-carbono simples, dupla e tripla. 

C-C 

1,54 Á 

348 kJ / mol 

C=C 

1,34 Á 

614 kJ / mol 

C=C 

1,20Â 

839 kJ/ mol 

À medida que o número d.e ligações entre os átomos de carbono aLunenta, a entalpia de ligação aumenta e o 
comprimento de ligação diminui; isto é, os á tomos de carbono são mantidos mais jw1tos e unidos. Em geral, à pro
porção que o 11ú111ero de ligações entre dois áto111os nu111enta, n ligaçiio torna-se niais curta e 111nis forte. 
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A química no trabalho Os explosivos e Alfred Nobel 

Quantidades enormes de energia podem ser armazena
das em ligações químicas . Talvez a ilustração mais vívida 
desse fato seja vista em certas substâncias molecuJares usa
das como explosivos. A abordagem de entalpias de ligação 
nos permite examinar mais atentamente algumas das pro
priedades dessas substâncias explosivas. 

Um explosivo deve ter as seguintes características: (1) 
deve se decompor exotermicamente; (2) os produtos de sua 
decomposição têm de ser gasosos, para que un1a enorme 
pressão de gás acompanhe a decomposição; (3) sua decom
posição deve ocorre r mtúto rapidamente; e (4) ele deve ser 
estável o sufi ciente para que possa ser detonado com previsi
bilidade. A combinação dos primeiros três efeitos leva à v io
lenta evolução de calor e gases. 

Para apresentar a reação n1ais exotérn1íca, un1 explosivo 
deve ter ligações químicas fracas e deve decompor-se em 
moléculas com ligações muito fortes. Ao olharmos para as 
entalpias de ligação (Tabela 8.4), as ligações N ==i N, C""" O e 
C !!!!!!! O estão entre as mais fortes. Não causa surpresa o fato 
de que os explosivos são normalmente projetados para 
compor os produtos gnsosos N2(g),CO(g) e C02(g). Vapor de 
água é também quase sempre produzido. 

Muitos explosivos comuns são moléculas orgânicas que 
contêm grupos nitro ( 0 1) ou nitrato (NO~ ligados a um es
queleto de carbono. As estruturas de dois dos mais conheci
dos explosivos, nitroglicerina e trin itrotolueno (fNT), são 
mostradas aqui. TNT contém o anel de seis membros caracte
rístico do benzeno. 

H H H 
1 1 1 

H-c~~~~c~~~~c-H 

1 1 1 
:o: :Q: :Q: 
1 1 1 
N N N :o:' ~o: :o:' ~o: :o:' ~o: 

• • • • • • • • • • • • 

Nltroglírerin.1 

H 
• . 1 •• 

:o : 11-C-I·! :o: 
1 ~ 1 

:o? 'c-:r 'c/N~o: 
• • 1 li .. 

/e~ /e, 
H C 1-1 

1 
N 

:o-? '.ó: 
• • • • 

TNT 

A nitroilicerina é um líquido oleoso de cor amare
lo-pálida. E altamente se11sfwl 11 cltoque. O simples ato de ba
lançar o líquido pode causar a explosiva decomposição em 
gases de nitrogênio, dióxido de carbono, água e oxigênio: 

As grandes entalpias de ligação das moléculas de N 2 

(941 kJ / mol), de C02 (2 x799 kJ/ mol) e de água (2 x463 
kJ / mol) fazem com que essa reação seja enormemente exo
térmica. A nitroglicerina é um explosivo excepcionalmente 
instável urna vez que está cm cq11ilfbrio exp/osit10 quase perfei
to: com exceção de uma pequena quantidade de 0 2(g) produ-
7Jda, os únicos produtos são 21 C02e l !iO. Observe também 
que, diferentemente das reações de con1bustão (Seção 3.2), as 
explosões são inteiramente feclmrlns. Nenhum outro reagente, 
como 0 1(g), é necessário parn a dl'Composição do explosivo. 

Em virtude de a nitroglicerina ser tão instável, é difícil 
usá-la como uni explosivo controlável. O inventor sueco, 
Alf.red Nobel (Figura 8.14), descobriu que a mistura de nitro
glicerina com um material sólido absorvente como terra dia
tomácea ou celulose resulta em explosivo sólido (dinamite), 
que é muito mais seguro que a nitroglicerina liquida. 

1 

------
-... _ 

Figura 8.14 Alfred Nobel (1833- 1896), sueco, inventor 
da dinamite. De acordo com a opinião de muitos, a 
descoberta de Nobel de que a nitroglicerina poderia 
tornar-se mais estável pela absorção em celulose foi 
acidental. Essa descoberta fez de Nobel um homem muito 
rico. Entretanto, ele era também um homem difícil e 
solitário que nunca se casou; estava sempre doente e sofria 
de depressão crônica. Tinha inventado o explosivo militar 
mais poderoso daqueles tempos, mas firmemente apoiava 
movimentos de paz mundial. Seu testamento determinava 
que sua fortuna fosse usada para estabelecer recompensas 
para premiar aqueles que "conferiram o maior benefício 
para a raça humana", incluindo a promoção da paz e 
"fraternidade entre as nações". O Prêmio Nobel é 
provavelmente a mais cobiçada premiação que um 
cientista, economista, escritor ou defensor da paz pode 
receber. 
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COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

O fosgênio, substância usada en1 gás venenoso de combate na Primeira Guerra Mundial, é assim chan1ada porque foi 
prin1eiro preparada pela ação da luz do sol en1 uma mistura de gases monóxido de carbono e cloro. Seu nome vem da 
palavra grega plros (luz) e genes (nascido de). o fosgênio tem a seguinte composição elementar: 12,14o/o de c, l 6,17'Yo de 
O e 71,69'Yo de O em massa. Sua massa molar é 98,9 g/ mol. (a) Determine a fórmula molecular desse composto. (b) De
senhe três estruturas de Lewis para a molécula que satisfaça a regra do octeto de cada átomo. (Os átomos de CI e de O 
ligam-se a C.) (c) Usando as cargas formaL'i, determine qual estrutura de Lewis é a mais importante. (d) Usando as en
talpias médias de ligação, estime o MI para a formação do fosgênio gasoso a partir de CO(g) e Cl1(g). 

Solução (a) A fórn1ula mínima do fosgênio pode ser determinada a partir de sua co1nposiç.io elen1entar. C111D (Seção 
3.5) Considerando 100 g do composto e calculando a quantidade de matéria de C, O e O nessa amostra, temos: 

(12,14 g de C) ( 
1 

mo! C ) = 1,011 mols de C 
12,01 g de e 

(16,17 g de O) ( 
1 

mol O ) = 1,011 mols de O 
16,00 gdeO 

(71,69 g de CI) ( 
1 

rnol CI ) = 2,022 mols de Cl 
35,45 gdeO 

A proporção da quantidade de n1atéria de cada elemento, obtida d ividindo-se cada quantidade de matéria pela me
nor quantidade, indica que existe 1 C e 1 O para cada 2 Cl na fórmula mínima, COCI,. 

A 1nassa n1olar da fórm ula míninla é U,01 + 16,00 + 2(35,45) = 98,91 g / n101, igual à massa n1olar da n1olécula. Portan
to, COC'2 é a fórmula molecular. 

(b) O carbono tem quatro elétrons de valência, o oxigênio tem seis e o cloro sete, fornecendo 4 + 6 + 2(7) = 24 elétrons 
para as estruturas de Lewis. Desenhando a estrutura de Lewis co1n todas as lígações simples não dá ao átomo de car
bono centra l um octeto. Usando ligações múltiplas, três estruturas satisfazem a regra do octeto: 

·o··. . . 
• • 1 •• 
ÇJ=C-ÇI: 

.?· .. . . 
. . . . 

:CI-C=Cl 

·o· . . 
. . li .. 

:CJ-C-CI: 

(e) Calculando as cargas formais em cada átomo obtemos o seguinte: 

o ·o· • • 

·· O ll o .. o 
:CJ-C-CI: . . . . 

• . -1 ·o· . . 
•• 1 l ll · · O 
CL=C-CJ: 
• • • • 

• 1 

• . -1 ·o· • • 

·· O lo .. +1 
:O-C=CI . . . . 

Espera-se que a primeira estrutura seja a mais importa.nte porque tem as menores cargas forma.is em cada átomo. De 
fato, a molécula é geralmente representada por essa estrutura de Lewis. 

(d) Escrevendo a equação química em termos de estruturas de Lewis das moléculas, temos: 

:c1- c1: . . . . 
·o· . . . li . . . 

:CJ- C-CI: . . . . ·c=o· . - . + 

Assim, a reação envolve a quebra de uma ligação C =O e uma ligação C 1-Cl, bem como a formação de uma ligação 
C =O e duas C- CI. Usando as e.ntalpias de li.gação da Tabela 8.4, temos: 

e.H = E(C = 0) + E(CI - Cl) - E(C = 0) - 2E(C - CI) 

= 1.072 kJ + 242 kJ - 799 kJ - 2(328 kJ) = - 141 kJ 

Resumo e termos-chave 

Intro dução e Seção 8.1 Neste capítulo focamos as existe1n enb·e íons de cargas o p ostas; l igações covale n 
interações que levam à formação de ligações químicas. tes, que resuJta1n do compartilha1nento de elétrons por 
Classificamos essas ligações em três grupos amplos: dois átomos, e l igações m etálicas, que unem os átomos 
ligações iônicas, oriundas de forças eletrostáticas que em metais. A fo1mação de ligações envolve interações 
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dos elétrons mais afastados dos átomos, seus elétrons 
de valência. Os elétrons de valência de tLm átomo po
dem ser representados por simbolos de pontos de elé
trons, chamados s ímbolos de Lewis . As tendências dos 
átomos em obter, dispender ou compartilhar elétrons 
freqüentemente seguem a regra do octeto, que pode ser 
vista como uma tentativa dos áton1os em atingir a confi
guração eletrônica de gás nobre. 

Seção 8.2 A ligação iônica resulta da transferência 
completa de elétrons de um átomo para outro, com a 
formação de uma rede tridimensio11al de partículas car
regadas. As estabilidades das substâncias iônicas resul
tam das atrações eletrostáticas fortes entre um íon e os 
outros circundantes de carga oposta. A ordem de gran
deza dessas .interações é .medida pela energia de rede, 
que é a energia necessária para separar uma rede iônica 
em íons gasosos. A energia de rede aumenta com o au
mento da carga nos íons e com a diminuição da distân
cia entre eles. O ciclo de Born- Haber é um ciclo 
termoquímico útil no qual usamos a lei de Hess para 
calcular a energia de rede como a soma de várias etapas 
na formação de um composto iônico. 

Uma posição do elemento na tabela periódica permi
te-nos determinar o íon que terá a tendência de ser for
mado. Os metais tendem a formar cátions; os não-metais 
a formar ânions. Podemos escrever as configurações ele
trônicas para os íons começando pela configuração do 
átomo neutro e, en1 seguida, removendo ou adicionando 
o número apropriado de elétrons. 

Seção 8.3 Uma ligação covalente resul ta do compar
tilhamento de elétrons. Podemos representar a distribui
ção eletrônica nas moléculas usando as estruturas de 
Lewis, que indicam quantos elétrons de valência estão 
envolvidos na formação das ligações e quantos perma
necem como pares de elétrons não compartilhados. 
A regra do octeto ajuda a determinar quantas ligações 
serão formadas entre dois átomos. O compartilhamento 
de um par de elétrons produz uma ligação simples; o 
compartilhamento de dois ou três pares de elétrons en
tre dois átomos produz ligações duplas e triplas, res
pectivamente. Ligações duplas e triplas são exemplos 
de ligações múltiplas entre átomos. 

Seção 8.4 Em ligações covalentes, os elétrons po
dem não necessariamente estar igualmente comparti
lhados entre dois átomos. A polaridade da ligação ajuda 
a descrever o compartilhamento desigual de elétrons 
em Luna ligação. Em uma ligação covalente apoiar os 
elétrons na ligação estão igualmente compartilhados en
tre os dois átomos; em uma ligação covalente polar um 
dos átomos exerce maior atração pelos elétrons do que 
o outro. 

A eletronegatividade é uma medida numérica da 
habilidade de um átomo competir com outros átomos 
pelos elétrons cornpartilhados entre eles. O flúor é o ele
n1ento mais eletronegativo, significando que ele tem 
maior habilidade em atrair os elétrons de outros átomos. 

Os valores da eletronegatividade variam de 0,7 para Cs a 
4,0 para F. Geralmente a eletronegatividade aumenta da 
esquerda para a direita em um período da tabela periódi
ca e diminui descendo em um grupo. A diferença nas 
eletronegatividades dos átomos ligados pode ser usada 
para determinar a polaridade de uma ligação. Quanto 
maior a diferença, mais polar é a ligação. 

Uma molécula polar é aquela cujos centros de car
gas positivas e negativas não coincidem. Dessa forma, 
uma molécula polar tem um lado positivo e um lado ne
gativo. Essa separação de cargas produz um dipolo, a 
magnitude do qual é dada pelo momento de dipolo, 
que é medido em debyes (D). Os momentos de dipolo 
aumentam com o aumento da quantidade das cargas 
separadas e o aumento da distância da separação. Qual
quer molécuJa diatômica X -Y na qt1al X e Y têm dife
rentes eletronegatividades é uma moléctLla polar. 

Seções 8.5 e 8.6 Se soubem.os quais átomos estão li
gados entre si, podemos desenhar as estruturas de Le
wis para as moléculas e fons por um procedimento 
simples. Uma vez feito isso, podemos determinar a car
ga formal de cada átomo em uma estrutura de Lewis, 
que é a carga que o átomo teria se todos os átomos ti
vessem a mesma eletronegatividade. As estruturas de 
Lewis mais aceitáveis terão quaisquer cargas negativas 
localizadas nos átomos 1nais eletronegativos. 

Algumas vezes uma (Lnica estruttlia de Lewis é ina
dequada para representar uma molécula (ou íon) em 
particular. Em tais situações, descrevemos a molécula 
usando duas ou mais estruturas de ressonância para a 
molécula. A molécula é vista como tLma mistura dessas 
estruturas mliltiplas de ressonância. As estruturas de 
ressonância são importantes na descrição das ligações 
na molécula orgânica do benzeno, C6H6. 

Seção 8.7 A regra do octeto em alguns casos não é 
obedecida. As exceções ocorrem quando (a) uma molé
cula tem um número ímpar de elétrons, (b) não é possí
vel completar o octeto ao redor de un1 átomo sem forçar 
uma distribuição desfavorável de elétrons, ou (c) um 
átomo grande é rodeado por muitos átomos eletronega
tivos pequenos forçando-o a ter mais de um octeto de 
eJétrons ao redor dele. Nesse último caso visualizamos 
os orbitais vazios d do átomo grande sendo usados para 
'expandir' o nível de valência do á tom.o. Octetos ex
pa11didos são observados para átomos do terceiro pe
ríodo e dos períodos subseqüentes da tabela periódica, 
para os quais os orbitais d de baixa energia estão dispo
níveis. 

Seção 8.8 A força de uma ligação covalente é medi
da por sua entalpia de ligação, que é a variação de en
talpia n1olar na quebra de certa ligação. As forças das 
ligações covalentes aumentam com o nlimero de pares 
de elétrons compartil11ados entre dois átomos. Pode
mos usar as entalpias de Ligação para estimar a variação 
de entalpia durante reações químicas nas quais ligações 
são quebradas e outras novas são formadas. O compri-



mento de ligação entre dois átomos ligados é a distân
cia entre os dois núcleos. O con1primento médio de 

Exercícios 

Símbolos d e Lewis e ligação iônica 

8.1 (a) O que são elétrons de valência? {b) Quantos elétrons 
de valência um átomo de rutrogêruo r,ossui? (e) Uni áto
mo tem a configuração eletrônica ls 2s22p63p2

• Quantos 
elétrons de valência o átomo tem? 

8.2 (a) O que é a regra do octeto? (b) Quantos elétrons u1n 
átomo de enxofre deve ganhar para atingir um octeto 
em seu nível de valência? (e) Se um átomo tem a confi
guração eletrônica ls22s12p3

, quantos elétrons ele deve 
ganhar para atingir um octeto? 

8.3 Escreva a configuração eletrôruca para o fósforo. Identifi
que um elétron de valência nessa configuração e um elétron 
que não seja de valência. Do ponto de vista da reatividade 
qtúmica, qual é a importante diferença entre eles? 

8.4 Escreva a configuração eletrônica para o elemento 
escândio, Se. Quantos elétrons de valência este átomo 
possui? O que distingue esses elétrons de valênda dos 
outros no á tomo? 

8.5 Escreva o símbolo de Le\vis para os átomos de cada um 
dos seguintes ele1nentos: (a) Ca; (b) P; (c) Ne; (d) B. 

8.6 Qual é o sín1bolo de LeY.'is para cada um dos seguintes 
átomos ou íons: (a) Mg; (b) As; (c) Sc3

' ; (d) Se2-? 
8.7 Usando os símbolos de Lewis, faça um diagrama da 

reação entre os átomos de magnésio e oxigênio para 
formar a substância iôruca MgO. 

8.8 Use os símbolos de Lewis para representar a reação que 
ocorre entre os átomos de Mg e Br. 

8.9 Ao reagir com o cloro, o elemento potássio perde somen
te um elétron por átomo, ao passo que o cálcio perde dois. 
Explique esse fato em termos de considerações de energia. 

8.10 Ao reagir com metais, o elemento bromo aceita un1 elé
tron para formar o íon Br-. Desse modo, temos substâncias 
iônicas comuns como KBr ou CaBr2• Não encontra.mos 
co1npostos con10 I<iBr ou CaBr. Explique esse fato em 
termos de energias dos orbitais. 

8.11 Determine a fórmula quínuca do composto iônico for
mado entre os seguintes pares de elementos: (a) Ale P; 
(b) K e S; (e) Y e O; (d) Mg e N . 

8.12 Qual composto iôruco se espera formar na combinação 
dos seguintes pares de elementos: (a) rubídio e oxigênio; 
(b) bário e iodo; (c) lítio e oxigênio; (d) cloro e magnésio? 

8.13 Escreva a configuração eletrônica para cada um dos seguin
tes íons e determine quais J'OSSuem configurações de gás 
nobre: (a) Sr2 ... ; (b) Ti2

•; (e) Se2
-; (d) Ni2 

.. ; (e) Br-; (f) Mnl+. 
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ligação entre dois átomos diminui à medjda que o nú
mero de ligações entre os átomos aumenta. 

8.14 Escreva as configurações eletrônicas para os seguintes 
íons e detern1ine quais têm configurações de gás nobre: 
(a) Zn2

• ; (b) Te2
-; (e) Se3

' ; (d ) Ru2
' ; (e) Ti+; (f) Au ' . 

8.15 (a) Defina o termo e11ergi11 de rede. {b) Quais fatores go
vernam a magnitude da energia de rede de um com
posto iônico? 

8.16 (a) As energias de rede de Naf e de MgO são dadas na 
Tabela 8.2. Calcule a diferença nessas duas grandezas. 
(b) Calcule a diferença nas energias de rede de MgCl2 e 
SrCl21 que também estão listados na tabela. 

8.17 As substâncias iônicas KF, CaO e ScN são isoeletrônicas 
(tên1 o mesmo número de elétrons). Examine as energias 
de rede para essas substâncias na Tabela 8.2 e explique 
as tendências que observar. 

8.18 (a) A energia de rede de un1 sólido iônico aumenta ou 
diminui (i) quando as cargas dos !ons aumentam; (ii) 
quando os tan1anl1os dos íons aumenta.n1? (b) Usando 
uma tabela periódica, ordene as seguintes substâncias 
de acordo com suas expectativas de energia de rede, lis
tando-as em ordem crescente: LiCl, NaBr, RbBr, MgO. 
Compare sua lista com as informações na Tabela 8.2. 

8.19 As energias de rede de KBr e de CsCI são quase iguais 
(Tabela 8.2). O que você pode concluir a partir dessa ob
servação? 

8.20 Explique as seguintes tendências na energia de rede: 
(a) MgO > MgClv (b) NaCI > RbBr > CsBr; (c) BaO > KF. 

8.21 Necessita-se de energia para remover dois elétrons do 
Capara formar Ca2

• e tan1bém para adicionar dois elé
trons em O para formar 0 2

- . Por que, então, CaO é está
vel em relação aos elementos livres? 

8.22 Liste os passos individuais usados na construção de tun 
ciclo de Bom- Haber para a fonnação de CaBr2 a partir 
dos elementos. Qual(is) desses passos você esperaria 
ser exotérolico(s)? 

18.231 Utilize as informações do Apêndice C, da Figi.1ra 7.11 e 
da Tabela 7.4, para calcuJar a energia de rede do RbCL 
Esse valor é maior ou menor que o da energia de rede 
de NaCI? Explique. 

(8.241 Usando as informações do Apêndice C, da Figura 7.11 e 
da Tabela 7.5 e o valor da segunda energia de ionização 
para Ca, 1.145 kJ / mol, calcule a energia de rede de 
CaCL2• Esse valor é 1naior ou menor que da energia de 
rede de NaCl? Explique. 

Ligação covale nte, e letron egatividade e polaridad e de ligação 

8.25 (a) Qual o significado do termo ligação cov11/e11te? (b) Dê 
três exen1plos de ligação covalente. (e) Uma substância 
XY, forn1ada a partir de dois elementos diferentes, en
tra em ebulição a -33 ºC . É mais provável que XY seja 
uma substância covalente ou iôruca? Explique. 

8.26 Qual desses elementos é improvável formar ligações 
covalentes: S, H, K, Ar, Si? Justifique sua escolha. 

8.27 Usando os símbolos e as estruturas de Lewis, faça um 
diagrama da formação do SiO~ a partir dos áton1os Si 
e Cl. 
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8.28 Usando os símbolos e as estruturas de Lewis, faça um cüa
grama da formação do N03 a partir dos átomos N e CI. 

8.29 (a) Construa a estrutura para 0 2 na qual cada átomo 
atinge um octeto de elétrons. (b) Explique por que é 
necessário .formar uma ligação dupla na estrutura de 
Lewis. (c) A ligação em 0 2 é mais curta que a ligação 
simples 0-0 em compostos que contêm uma ligação 
simples 0-0. Explique essa observação. 

8.30 Os comprimentos de ligação C-S no dissulfeto de car
bono, CSi, são mais curtos do que seria esperado para 
as Hgações simples C-S. Use uma estrutura de Lewis 
para racionalizar essa observação. 

8.31 (a) Qual o significado do termo e letronegatividade? 
(b) Na escala de Pauling, qual é a faixa de valores das 
eletronegatividades para os elementos? (e) Qual ele
mento tem a menor eletronegatividade? 

8.32 (a) Qual é a tendência na e letronegatividade ao irmos 
da esquerda para a cüreita em um período da tabela pe
riódica? (b) Como os valores de eletronegatividade ge
ralmente varian1 descendo en1 uma coluna na tabela 
periódica? (c) Como as tendências periódicas da eletro
negatividade se relacionam com as da energia de ioni
zação e afinidade eletrônica? 

8.33 Usando apenas a tabela periódica como seu guia, sele
cione o á tomo n1ais eletronegativo em cada um dos se
guintes conjuntos: (a) P, S, As, Se; (b) Be, B, C, Si; (e) Zn, 
Ga, Ge, As; (d) Na, Mg, K, Ca. 

8.34 Recorrendo apenas à tabela periódica, selecione (a) o 
elemento mais eletronegativo no grupo 6A; (b) o ele
mento menos eletronegativo no grupo Al, Si, P; (c) o 
elen1ento mais eletronegativo no grupo Ga, P, CI, Na; 
(d ) o e lemento no grupo K, C, Zn, F, que é mais prová
vel de formar um composto iônico com o Ba. 

8.35 Quais das seguintes ligações são polares: (a) P-0; 
(b) 5-F; (e) Br-Br; (d) 0-CI? Qual é o átomo mais 
eletronegativo em cada ligação polar? 

Estruturas de Lewis; estrut uras de ressonância 

8.43 Desenhe as estrutttras de Lewis para os seguintes com
postos: (a) SiH4; (b) CO; (c) SF2; (d) H1S04 (H está ligado 
a O); (e) Cl0

2
- ; (f) NH20f-l. 

8.44 Escreva as estruturas de Lewis para os seguintes com
postos: (a) H2CO (ambos os átomos de H estão ligados a 
C); (b) H 20 2; (c) C2Fb (contém uma ligação C-C); 
(d) AsO/''; (e) Hi503 (o H está ligado ao O); (f) C2H2• 

8.45 Escreva estruturas de Lewis que obedeçam à regra do octe
to para cada um dos seguintes e atribua as cargas formais 
para cada átomo: (a) No•; (b) POCl3 (P está ligado a três CI 
e a O); (c) 004 - ; (d) H003 (H está ligado ao O). 

8.46 Para cada uma das seguintes moléculas ou íons de enxo
fre e oxigênio, escreva uma única estrutura de Lewis que 
obedeça à regra do octeto, e calcule as car_eas formais em 
todos os átomos: (a) S02; (b) SO~ (c) so; ·; (d) SO/ '". 

8.47 (a) Escreva uma ou mais estruturas de Lewis apropria
das para o íon nitrito, N02- . (b) Com qual composto de 
oxigênio ele é isoeletrônico? (c) Quais comprimentos de 
ligação você determinaria nas espécies em relação às li
gações simples N-0? 

8.36 Coloque as ligações em cada um dos seguintes con
juntos em ordem crescente de polaridade: (a) C-F, 
0-F, Be-F; (b) N-Br, P-Br, 0-Br; (c) C-S, 
B-F, N-0. 

8.37 (a) Como uma molécula polar difere de un1a apoiar? 
(b) Os átomos X e Y tên1 diferentes eletronegatividades. 
A molécula dia tômica X-Y será necessariamente polar? 
Explique. (e) Quais fatores afetam o tamanho do mo
mento de dipoJo deu.ma molécula diatômica? 

8.38 Qual das seguintes moléculas você determinaria como 
possível de ter um momento de dipolo diferente de 
zero? Em cada caso, explique sua resposta: (a) CIF; 
(b) CO; (c) C02 (uma molécula linear); (d ) H 20 . 

8.39 A partir dos dados da Tabela 8.3, calcule as cargas efeti
vas nos áton1os de H e F da molécula de 1-IF em unida
des de carga eletrô1úca e. 

8.40 A molécula de nionobrometo de iodo, f6r, tem compri-
• 

mento de ligação de 2,49 A e momento de cüpolo de 
1,21 D. (a) Qual átomo da molécula é esperado ter uma 
carga negativa? Explique. (b) Calcule as cargas efetivas 
nos átomos de 1 e Br em TBr, em unidades de carga ele
trônica e. 

8.41 Dê o nome ou fór111ula química apropriada para cada 
uma das seguintes substâncias. Em cada caso forneça a 
informação sobre se a ligação é mais bem descrita pelo 
modelo de ligação iônica ou de ligação covalente: 
(a) óxido de manganês(IV); (b) sulfeto de fósforo(IIl); 
(c) óxido de cobalto(Il); (d) Cu2S; (e) CIF~ (f) VF5. 

8.42 Dê o nome ou fórn1ula química apropriada para cada 
uma das seguintes substâncias. Em cada caso forneça a 
informação sobre se a Ugação é mais bem descrita pelo 
modelo de ligação iônica ou de ligação covalente: (a) 
fluoreto de n1anganês(Ill); (b) óxido de cromo(VI); (c) 
brometo de arsênio(V); (d) SF4; (e) MoC14; (f) ScCl3 • 

8.48 Considere o cátionnitril N02' . (a) Escreva lllna ou mais 
estruturas de Lewis para essa espécie. (b) As estruh.Lras 
de ressonância são necessárias para descrever a estrutu
ra? (e) Com qual ~-pécie familiar ela é isoeletrônica? 

8.49 Determine a ordem dos comprimentos de ligação C-0 
em CO, C02 e C02« 

8.50 Con1 base nas estruturas de Leivis, determine a ordem 
dos con1primentos de Ugação N-0 no NO+, No2- e 
N03- . 

8.51 (a) Use o conceito de ressonância para explicar por 
que as seis ligações C-C no benzeno são iguais em 
comprin1ento. (b) Os co1nprimentos de ligação 
C-C no benzeno são mais curtos que os de ligações 
simples, mas mais longos que os de ligações duplas 
C= C. Use o modelo de ressonância para explicar 
essa observação. 

8.52 As naftalinas são compostas de naftaleno, Cwrls, cuja 
estrutura consiste e1n dois anéis de seis membros fun
didos por um lado, como mostrado na seguinte estru
tura de Lewis incompleta: 



Exceções à regra do octeto 

8.53 (a) Exponha a regra do octeto. (b) A regra do octeto se 
aplica tanto a compostos iônicos quanto a covalentes? 
Explique usando exemplos apropriados. 

8.54 Considerando os metais representativos, qual é a rela
ção entre o número do grupo para um elemento (o car
bono, por exemplo, pertence ao grupo 14; veja a tabela 
periódica no encarte do livro) e o número de ligações 
covalentes simples que o elemento precisa formar para 
satisfazer a regra do octeto? 

8.55 Qual é a exceção mais comum à regra do octeto? Dê 
dois exemplos. 

8.56 Para os elementos do terceiro período da tabela perió
dica para frente, a regra do octeto não é muito obedeci
da. Quais são os fatores geraln1ente ci tados para 
explicar esse fato? 

8.57 Desenhe as estruturas de Lewis para cada um dos se
guintes íons ou moléculas. Identifique aqueles que não 
obedecem à regra do octeto e explique por qi1e isso 
ocorre. (a) C0)2

-; (b) BH3; (e) 1)-; (d ) GeF4; (e) AsF6-. 

Entalpias de lígação 

8.61 Usando as entalpias de ligação apresentadas na Tabela 
8.4, determine o 8.H para cada uma das seguintes rea
ções na fase gasosa: 

(a) H......_ /H 
C=C + H-0-0-H 

H/ "-H 

H H 
1 1 

H-O-C-C-0-1-I 
1 1 
H H 

(b) 

H H 
1 1 

H-C-C-C=N 
1 1 

H H 
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(a) Escreva duas estrutu ras de Lewis completas para o 
naftaleno. (b) Os comprimentos de ligação C-C são in
termediários entre ligações simples C-C e ligações du
plas C=C. Explique. (c) Represente a ressonância no 
naftaleno de forma análoga àquela usada para repre
sentá-la no benzeno. 

8.58 Desenhe as estruh.Lras de Lewis para cada um dos se
guintes íons ou moléculas. Identifique os que não obe
decen1 à regra do octeto e explique por que isso ocor.re. 
(a) NO; (b) rc12- ; (e) SOú (d) BCl:J; (e) Xef4• 

8.59 Na fase de vapor, BeClz existe como uma molécula dis
tinta. (a) Desenhe a estrutura de Lewis dessa molécula, 
usando apenas ligações simples. A estrutura de Lewis 
satisfaz à regra do octeto? (b) Quais outras formas de 
ressonância, que satisfazem à regra do octeto, são pos
síveis? (e) Usando as cargas formais, selecione dentre 
todas as estruturas de Lewis a forma de ressonância 
mais importante para descrever l3eCl2• 

8.60 (a) Descreva a molécula de dióxido de cloro, CIOv 
usando três estrutu ras de ressonância possíveis. 
(b) Alguma dessas estrutt.1ras de ressonância satisfaz 
à regra do octeto para todos os átomos na molécula? 
Justifique sua resposta. (e) Usando as cargas foro1ais, 
selecione a(s) estrutura(s) de ressonância(s) mais im
portante(s). 

8.62 

(c) 2Cl- -CJ -~N==N + 30-Cl 
1 
Cl 

Usando as entalpias de ligação (Tabela 8.4), determine 
o 6H para as seguintes reações na fase gasosa: 

Br Br 
1 1 

(a) Br- C- H + C!- O - -+l3r- C- Cl + H - 0 
1 1 
Br Br 

H H 
1 1 

{b) H-S-C-C-S-H + H-Br ----<• 

1 1 
H l-I 

l-l H 

Br-t-t-Br + 2 H-S-l-I 
1 1 
H H 
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(d H H H 
1 1 1 

H - N- N - H + Cl- CI - -+ 2 H - N - CJ 

8.63 Usando as entalpias de ligação (Tabela 8.4), estime o 
t.H para cada uma das seguintes reações: 
(a) 2NBr3(g) + 3F2(g) 2NF3(g) + 3Bri(g) 
(b) Co(g) + 2H2(g) CH30l-I(g) 
Cc) H2S(g) + 3P2(g) S.P4(g) + 2HF(g) 

[8.64J Use as entalpias de ligação (Tabela 8.4) para estimar a va
riação de entalpia para cada uma das seguintes reações: 
(a) H2C = O(g) + NH3(g) H2C = NH + H20(g) 
(b) SiH3Cl(g) + CH4(g) SiH3CH3'g) + HCl(g) 
(e) 8H2S(g) 8H2(g) + S8(s) 
(Veja a Figura 7.28. Falando estritamente, os vaJores de 
entaJpia média de ligação aplicam-se para espécies na 
fase gasosa. O calor de forn1ação do S8(g) é 102,3kJ/mol. 
Aplique as correções necessárias no intuito de estiinar a 
variação da entalpia para a reação como mostrada.) 

8.65 A amônia é produzida diretamente a partir de nitrogênio 
e hidrogênio usando-se o processo de Haber. A reação 
química é 

N 2(g) + 3Hi(g) 2NH3(g) 
(a) Use as ent.:1lpias de Ligação (Tabela 8.4) para estimar a 
variação de entalpia para a reação e diga se essa reação é 
exotérmica ou endotérmica. (b) Co1npare a variação 
de entalpia que você calculou no item (a) com a variação de 
entalpia real obtida utilizando os valores de AH[. 

Exercícios adicionais 

8.69 Em cada uni dos seguintes exemplos de um símbolo de 
Le,-vis, indique o grupo nfl tabela periód_ica ao qual o 
elemento X pertence: (a)· 0 ·; (b) ·X· ; (c) =0· 

8.70 (a) Explique a seguinte tendência na energia de rede: 
BeJ-4, 3.205 kJ/mol; MgH2, 2.791 kJ/mol; CaH2, 2.410 
kJ / mol; SrH2, 2.250 kJ/mol; BaJ-4, 2.121 kJ/ mol. (b) A 
energia de rede do ZnH1 é 2870 kJ/mol. Com base nes.-;e 
dado apresentado no item (a), espera-se que o raio do íon 
Zn2

' seja próxin10 daqueles dos elementos do grupo 2A? 
[8.71J A partir dos raios iônicos dados na Figura 7.6, calcule a 

energia potencial de um par de íons K. e I' que estão 
apenas se tocando. CaJcule a energia de um mol desses 
pares. Como esse valor se compara com a energia de 
rede do KF (Tabela 8.2)? Explique essa diferença. 

f8.72I A partir da Equação 8.4 e dos raios iônicos dados na Fi
gu ra 7.6, calcule a energia potencial dos seguintes pares 
de (ons. Suponha que os íons estejam separados por 
uma distância igual à soma de seus raios iônicos: 
(a) Na•, Br-; (b) Rb•, Br- ; (c) Sr2

• , 52
-; 

8.73 Con1 base nos dados da Tabela 8.2, estime (dentro de 
30 kJ/mol) a energia de rede para cada uma das se
guintes substâncias iônicas: (a) LiBr; (b) CsBr; (e) CaClr 

8.74 Você espera que o elemento r6dio, simbolo Rh, tenha 
estado iônico positivo no qual o íon 01etálico tem uma 
configuração de gás nobre? Use as energias de ioniza
ção e as energias de rede para explicar s ua resposta. 

[8.751 (a) A triazina, C3H;iN31 é seo1elhante ao benzeno, exceto 
que cada grupo C- H é substituído por um átomo de N. 
Dt.'Senhe a(s) estrutura(s) de Le\-vis para essa molécula. 

8.66 (a) Use as entalpias de ligação para estimar a variação 
de entalpia para a reação do hidrogênio com o eteno: 

H2(g) + C2H4(g) C2H0(g) 
(b) Calcule a variação de entaJpia padrão para essa rea
ção usando os calores de formação. Por que esse valor é 
diferente daquele calculado no item (a)? 

8.67 Dadas as seguintes energias de dissociação de ligações, 
caJcule a entaJpia média de ligação para a ligação Ti-O. 

6.H (kJ/mol) 

TiCl4(g) TiCl3(g) + O(g) 335 

Ti03(g) TiC'2(g) + O(g) 423 

TiCl2(g) TiCL(g) + Cl(g) 444 

TiO(g) Ti(g) + Cl(g) 519 

[8.681 (a) Usando os valores de enta lpia n1édia de ligação, 
determine qual das seguintes reações será mais exotér-. 
nuca: 
(i) C(g) + 2F2(g) CF4(g) 
(ii) CO(s) + 3F1 CF~(g) + OF2(g) 
(iii) COz(g) + 4P2 CF~(g) + 20F2(g) 
(b) Explique a tendência, se h ouver alguma, que existe 
entre a quantidade de calor liberado e a extensão na 
qual o áton10 de carbono está ligado ao oxigênio. 

(b) Estime a distância de ligação carbono-nitrogênio no 
anel. 

8.76 Qual das seguintes moléculas ou íons contém ligações 
polares: (a) P4; (b) H 2S; (e) N02- ; (d) 52

2-? 
8.77 Para o seguinte conjunto de e lementos não-metálicos: 

O, P, Te, l, B, (a) quais duplas formariam a ligação sim
ples niais polar? (b) Quais duplas forn1ariam a ligação 
simples mais longa? (c) Quais duplas se.riam mais pro
váveis de formar um composto de fórmula XY2? (d) 
Quais combinações de elementos seriam ma is prováve
is de produzir u1n composto de fórmuJa mínima X2 Y3? 
Em cada caso justifique sua resposta. 

[8.781 Usando as eletronegatividades de CI e .P, estinle as car
gas parciais n os átomos na molécula CI- F. Usando es
sas cargas parciais e os raios atômicos dados na Figura 
7.6, estime o momento de dipolo da molécula. O mo
mento de dipolo medido é 0,88 D. 

8. 79 Calcule a carga formal no á tomo indicado eni cada uma 
das seguintes moléculas ou íons: (a) do áton10 de O cen
tral em 0 3; (b) do fósforo em PP6- ; (e) do nib·ogênio en1 
N02; (d) do iodo e1n ICI,; (e) do cloro em HCI04 (o hi
drogênio está ligado ao O). 

8.80 (a) Determine a carga formal no átomo de cloro no íon 
hipocJorito, c10-, e no íon perclorato,ªº~-, se o átomo 
de CI tem um octeto. (b) Quais os números de oxidação 
do cloro oo-e CI04-? (c) Quais as diferenças essenciais 
nas definições de carga formal e número de oxidação 
que levam às diferenças em suas respostas para os itens 
(a) e (b)? 



8.81 

8.82 

8.83 

8.84 

As três estruturas de Lewis a seguir podem ser dese
nhadas para N 20: 

:N=N-0: -- :N- N=O: -- :N=N=O: . . . . 
(a) Usando as cargas fonnais, qual dessas três estrutu
ras de ressonância é mais provável de ser a mais impor
tante? (b) O comprimento de ligação N-N em N20 é 

• 1,12 A, um pouco maior que uma ligação N=N típica, e 
o comprimento de ligação N-0 é 1,19 A, um pouco 
mais curto do que uma ligação N=O típica. (Veja a Ta
bela 8.5.) Racionalize essas observações com base nas 
estruturas de ressonância mostradas anteriormente e 
em sua conclusão para o itern (a). 
Apesar de 13 ser conhecido, p3- não o é. Usando ases
truturas de Lewis, explique por que F3- não se forma. 
Uma importante reação para a conversão de gás natu
ral para outros hidrocarbonetos úteis é a conversão de 
metano em etano. 

2CH4(g) CzH6(g) + l-12(g) 
Na prática, essa reação é realizada na presença de oxi
gênio, que converte o hidrogênio produzido em água. 

2CH,(g) + Í0i(g) Czl-T6(g) + rl20(g) 
Use as entalpias de ligação (Tabela 8.4) para estimar o t:..H 
para essas duas reações. Por que a conversão do metano 
em etano é mais favorável quando o oxigênio é usado? 
Dois compostos são isômeros se eles têm a mesma fór
mula química, mas diferentes arranjos dos átomos. Use 
as entalpias de ligação (Tabela 8.4) para estin1ar o t:.H 
para cada uma das reações de isomerização na fase gaso
sa e indique quais isômeros têm entalpia mais baixa. 

H H H H 
1 1 1 1 

(a) H-C-C-0-H H-C-0-C-H 
1 1 1 1 
H H H H 

Etanol Éter dimetífjco 

(b ) 

H O 
1°\ 1 li 

H-C-C-H --4 H- C- C- H 
1 1 1 
H H H 

Óxido de eti leno AcetaldcJdo 

Exe rcícios cumulativos 

8.88 O íon Ti2
' é isoeletrônico com o átomo de Ca. (a) Exis te 

alguma diferença nas configurações eletrônicas de Ti2' 

e de Ca? (b) Com referência à Figura 6.22, con1ente as 
variações na ordem dos subníveis 4s e 3d em Ca e em 
Ti2 '. (e) o Ca e Ti2

+ terão o n1esmo número de elétrons 
desemparelhados? Explique. 

18.891 (a) Escreva as equações químicas usadas no cálculo da 
energia de rede do SrCl2(s) via ciclo de Born-Haber. 
(b) A segunda energia de ionização do Sr(g) é 1.064 
kj / 1nol. Use esse fato com os dados no Apêndice C, na 
Figura 7.10, na Figura 7.11 e na Tabela 8.2 para calcular 
o õH/ de SrC12(s). 

18.901 A afin idade eletrônica do oxigênio é - 141 kJ/ mol, 
correspondendo à reação: 

O(g) +e- • o -(g) 
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(c) 

H H H H 
H, 1 i 1 1 

C=C-C=C-C-H 
H/ 1 

H 

Ciclopenteno Pentadieno 

(d) 
~ 

H-C- N=C 
1 

H 

~ 
H - C-C=N 

1 
H 

lsocianato de metila Acetonitrila 

[8.85) Com referência ao quadro" A qujnúca no trabalho", so
bre explosivos, (a) use as entalpias de ligação para esti
mar a variação de entalpia para a explosão de 1,00 g de 
nitroglicerina. (b) Escreva a equação balanceada para a 
decomposição de TNT. Suponha que, na explosão, TNT 
se decomponha eo1 N2(g), C02(g), H20(g) e C(g). 

[8.861 Os comprimentos de ligação das Ligações sin1ples, duplas 
e triplas carbon<H:arbono, carbono-nitrogênio, carbo
no-oxigênio e nitrogênio-onitrogênio estão relacionados 
na Tabela 8.5. Coloque em um gráfico a entalpia de liga
ção tlt!rs11s o comprimento dessas ligações. O que você 
conclui sobre a relação entre o comprimento de ligação e a 
entaJpia de ligação? O que você conclui sobre as forças 
relativas das ligações C-C, C- N, C-0 e N-N? 

18.871 Use os dados da Tabela 8.5 eos seguintes dados: distância 
S-S no ~ = 2,05 Á; distância S--0 no 502 = 1,43 Á, para 
responder às seguintes perguntas: (a) Detemi.ine a d istân
cia de uma ligação simples S-N. (b) De outra ligação 
simples S--0. (e) Por que a distância de ligação S--0 em 
502 é consideravelmente 01ais curta que sua previsão 
para a ljgação simples S--0? (d ) Quando o enxofre ele
mentar, Sll' é cuidadosamente oxidado, forma-se um com
posto, SsO, no qual un1 dos átomos d e enxofre no anel 58 
está ligado a um átomo de oxigênio. A distância S--0 
nesse composto é 1,48 Â. À luz dessa informação, escreva 
a estrutura de Lewis que pode responder pela distância 
de Hgação observada. O enxofre Hgado ao oxigênio nesse 
composto obedece à regra do octeto? 

A energia de rede de K20(s) é 2.238 kJ / mol. Use esses 
dados com os dados no Apêndice C e na Figura 7.10 
para calcular a 'segunda afinidade eletrônica' do oxigê
nio, correspondendo à reação: 

o-<g) +e- d -(g) 
8.91 O composto hidrato de cloral, conhecido nas histórias 

de detetive como gotas imobilizantes, é composto de 
14,52'Yo de C, 1,83°/o de H, 64,30"/., de CJ e 19,35% de O 
em n1assa e tem massa molar de 165,4 g / mol. (a) Qual é 
a fórmula mínima dessa substância? (b) Qual é a fór
mula molecular dessa substância? (c) Desenhe a estru
tura de Lewis da molécula supondo que os átomos de 
Cl se ligam a un1 carbono a través de ligações simples ao 
átomo e que existe uma ligação C-C e duas ligações 
C-0 no composto. 
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[8.92] Tanto o acetileno (C2H 2) quanto o nittogênio (N2) pos
suem uma ligação tripla, mas eles d iferem enorn1emen te 
em propriedades químicas. (a) Escreva as estruturas de 
Lewis para as duas substâncias. (b) Recorrendo ao índi
ce, procure as propriedades químicas do acetileno e do 
nitrogênjo e compare as respectivas reatividades. 
(e) Escreva equações balanceadas para a co1npleta oxi
dação de N2 para formar N 20 5(g) e do acetileno para 
formar COi(g) e H20(g). (d) Calcule a entalp.ia de oxida
ção por mo! de N2 e CiHi (a entalpia de formação do 
N20 5(g) é 11,30 k) /mol). Como esses valores compara
tivos se relaciona1n con1 sua resposta para o item (b)? 
Tanto N 2 quanto C2H 2 possuem ligações triplas com 
entalpias de ligação bastante a ltas (Tabela 8.4). Qual 
aspecto da ligação quím.ica nessas moléculas ou nos 
produtos de oxidação parece ser o responsável pela di
ferença nas reatividades quín1icas? 

8.93 A azida de bário é composta de 62,04'Yo de Ba e 37,%o/o de N. 
Cada íon azida tem uma carga líquida de 1-. (a) Determi
ne a fórmula quí1nica do íon azida. (b) Escreva três estru
turas de ressonância para o íon azida. (e) Qual estrutura é 
a mais importante? (d) Faça uma previ&io dos compri
mentos de ligação no íon azida. 

l8.94] Sob condições especiais, o enxofre reage com amônia li
q u ida anidra para formar um composto binário de en
xofre e nitrogênio. O composto encontrado consiste em 
69,6º/o de Se 30,4o/o de N. M.edidas de sua massa mole
cular fornecem 184,3 g/ mo!. O composto ocasionalmente 
detona ao ser batido ou quando aquecido rapidamente. 
Os átomos de enxofre e de nitrogênio na molécula estão 
unidos em un1 anel. Todas as ligações no anel têm o 
mesmo tamanho. (a) Cal.cule as fórmulas mínima e mo
lecular para a substância. (b) Escreva as estruturas de 
Lewis para a molécula com base nas informações da
das. (Dicn: você deve encontrar um número relativa
mente pequeno de estruturas de Lewis dominantes.) 
(e) Determine as distâncias de ligação entre os átomos 
no anel. (Observe: a distância S--S no anel S8(g) é 2,05 
Â.) (d ) Estima-se que a entalpia de formação do com
posto seja 480 kJ/ mor1

• O t:.H/ do S(g) é 222,8 kJ/ mol1
• 

Estime a entalpia média de ligação no composto. 
8.95 Use as entalpias de ligação (Tabela 8.4), as afinidades 

elettônicas e as energias de ionização do hidrogênio 
(1.312 kJ / mol) para estimar o t:.H para as seguintes rea
ções de ionização em fase gasosa: 
(a) HF(g) Ef'(g) + F(g) 
(b) HCl(g) rf'(g) + Cr(g) 
(e) HBr(g) W(g) + Br-(g) 

[8.96] Considere o benzeno (C6H6) na fase gasosa. (a) Escreva 
a reação para a quebra de todas as ligações no C6H 6(g) e 
use os dados do Apêndice C para determinar a variação 
de entalpia para essa reação. (b) Escreva uma reação 
que corresponda à quebra de todas as ligações carbo
no-carbono en1 C6H6(g). (c) Combinando suas respos
tas para con1 as dos itens (a) e (b) e usando a entalpia 
mérua de ligação para C-H da Tabela 8.4, calcule a en
talpia para as ligações carbono-carbono no C6H 6(g). (d) 
Comente como sua resposta do item (c) compara-se 
com os valores para as ligações sin1ples C-C e ligações 
C=C na Tabela 8.4. 

8.97 As entalpias tnédias de ligação são geraln1ente defini
das para moléculas na fase gasosa. Muitas substâncias 
são liquidas em seu estado fundamental. - (Seção 
5.7) Usando as informações apropriadas de termoquí
mica do Apêndice C, calcule as entalpias médias de li
gação no estado líquido para as seguintes ligações e 
compare esses valores com os da fase gasosa dados na 
Tabela 8.4: (a) Br- Br, em Br2(/); (b) C-Cl, em CCl4(1); 
(e) 0-0, em H 20 2( /) (suponha que a entalpia de liga
ção de 0-H seja a mesma da fase gasosa). (d ) O que 
você pode concluir sobre o processo de q uebra de liga
ções nos líquidos quando comparado à fase gasosa? 
Explique a diferença nos valores de t..H enlTe as duas 
fases. 

8.98 A reação do índio com o enxofre leva a três compostos 
binários diferentes (de dois elementos), que supomos 
ser puramente compostos iônicos. Os três compostos 
têm as seguintes p ropriedades: 

Compos to 

A 

6 
e 

0/o em 
massa 

87,7 

78,2 

70,5 

Ponto de 
fus ão (º C) 

653 

692 

1.050 

(a) Determine as fórn1ulas empíricas dos compostos A, 
B e C. (b) Dê o estado de oxidação de In ern cada tun dos 
três con1postos. (e) Escreva a configuração elettôn.ica 
para o íon ln em cada um dos três compostos. Alguma 
dessas configurações corresponde à configuração de 
gás nobre? (d) Em qual composto se espera que o ra io 
iônico de ln seja menor? Explique. (e) O ponto de fusão 
de compostos iôrucos geralmente está em correlação 
com a energia de rede.Explique as tendências nos pon
tos de fusão dos compostos A, B e C nestes termos. 



Capítulo 

Geometria molecular e 
teorias de ligação 

1 
imos no Cc:i pítulo 8 que as estruturas de Lewis ajudam-nos a en

tender as compo~ições das moléculas e respectivas ligações covalentes. Entre
tanto, elas não mostram um dos mais importantes aspectos das moléculas -
sua forma espacial como un1 todo. As moléculas têm forn1as espaciais e tama
nhos definidos pelos ângulos e peJas distâncias entre os núcleos de seus áto
m.os constituintes. 

A forma e o ta1nanho de uma molécula de determinada substância, co1n a 
força e a polaridade de suas ligações, determinam enormem.ente as proprieda
des daquela substância. Alguns dos 01ais significativos exemplos dos papéis 
da forma e do tamanho molecular são vistos nas reações bioquímicas. Por 
exemplo, uma pequena variação na forma ou no tamanho de um medicamen
to pode aumentar sua efetividade ou reduzir seus efeitos colaterais. Vimos um 
exemplo da influência da fo.rma molecular na ação de uma droga no item "Em 
busca de uma superaspirina", que foi parte do quadro" A química no noticiá
rio" no Capítulo 1. 

As sensações de olfato e visão dependem em parte da forma molecular. 
Quando você inspira, as moléculas no ar são transportadas pelos sítios recep
tores em seu nariz. Se as moléculas têm forma e tamanho corretos, elas podem 
encaixar-se devidame11te nesses sítios receptores, que transmitem impulsos 
para o cérebro. O cérebro os identifica como um aroma em particular, como o 
aroma de pão fresco. O olfato é tão bom em reconhecimento molecular que 
duas substâncias podem produzir diferentes sensações de odor mesmo qtLan
do suas moléculas diferem tão sutilmente quanto a mão direita difere da es
querda. 

O prim.eiro objetivo deste capítulo é aprender a relação entre estruturas de 
Lewis bidimensionais e formas moleculares tridimensionais. Munidos desse 
conhecimento, podemos então examinar mais atentamente a natureza das li
gações covalentes. As linhas usadas para descrever ligações nas estruturas de 
Lewis fornece1n importantes pistas sobre os orbitais que as n1oléculas usam na 
ligação. Examinando-os, podemos adquirir maior entendimento do compor
tamento das moléculas. Descobrirem.os mais tarde que o conteúdo deste capí
tulo o ajudará em abordagens futuras acerca das propriedades físicas e 
qu(micas das substâncias. 

..., O que está por vir ~ 

• Con1eçan1os discutindo como as 
geon1etrias 111olec11/11res são descri
tas e examinando algumas geo
metrias comuns exibidas pelas 
moléculas. 

• Em seguida consideraremos como 
as formas espaciais moleculares 
podem ser previstas usando um 
modelo simples, base.1do princi
palmente nas estruturas de Lewis 
e na noção de repulsões elétron
elétron (o 111ode/o RPENV). 

• Ser capaz de prever as geome
trias permite-nos prever algo so
bre a distribuição de carga total 
em uma n1olécula, independen
temente de qual ela seja. 

• Examinaremos a teoria de ligação 
de t•a/ê11cia, um modelo de liga
ção molecular que nos ajuda a 
entender por gue as moléculas 
formam ligações e por que elas 
têm as formas i!spaciais que têm. 

• Na teoria de ligação de valência, 
as ligações covalentes são visuali
zadas como resultante da s11perpo
siçilo de orbitais atômicos, resul
tando em dois tipos gerais de liga
ções, ligações signm e ligações pi. 

• Para explicar a forma espacial 
molecular, consideraremos con10 
os orbitais atômicos ganhan1 ou
tras formas, ou 5-0f re111 hibridi211· 
çifo, para produzir orbitais apro
priados para as ligações nas mo
léculas. 

• Finaln1ente, abordaremos a teoria 
do orbital 11wlec11lar, um n1odelo de 
ligação química que fornece com
preensão mais dara da estrutura 
eletrônica das moléculas. 
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MODELO 3-D 
Tetracloreto de carbono 

ANIMAÇÃO 
RPENV 

Distância 
de liga~o, 

l,78Á 

(a) 

109,5º_/\ 

(b) 

(c) 

Figura 9.1 (a) Um tetraedro é um 
objeto com quatro vértices. Cada 
face é um triângulo eqüilátero. 
(b) A geometria da molécula do 
CCI •. Cada ligação C - CI na 
molécula aponta em direção ao 
vértice de um tetraedro. Todas as 
ligações 
C - CI têm o mesmo comprimento 
e todos os ângulos de ligação 
CI - C - CI são iguais. Esse tipo de 
desenho do cc1. é chamado 
modelo de palito e bola. (c) Uma 
representação do cc1., chamada 
modelo de preenchimento do 
espaço. Ela mostra os tamanhos 
relativos dos átomos, mas a 

9.1 Formas espaciais moleculares 

No Capítulo 8 usamos as estruturas de Lewis para explicar as fórrrn.tlas dos 
compostos covalentes. ODD (Seção 8.5) As estruturas de Lewis, entretanto, não 
indicam as foimas espaciais das moléculas; elas simplesmente mostram o núme
ro e os tipos de ligações entre os átomos. Por exemplo, a estrutura de Lewis do 
CC14 nos diz apenas qlle quatro átomos de C l estão ligados ao átomo de C central: 

:C1: 
• • 1 •• 

:Cl-C-Cl: 
• • 1 •. 

:c1: .. 

A estrutura de Lewis é desenhada com os átomos no mesmo plano. Entre
tanto, na Figura 9.1, a d isposição tridimensional real d.os á tomos mostra os 
áto1nos de Cl nos vértices de u1n tetraedro, um objeto geométrico com quatro 
vértices e quatro faces, cada uma das quais é um triângulo eqüilátero. 

A forma espacia 1 con10 um todo de uma 1nolécula é determinada por seus 
ângul os de ligação, formados pelas Linhas que unem os núdeos dos átomos na 
molécula. Os ângulos de .ligação, junto co.m os comprimentos de ligação (Se
ção 8.8), definem de maneira exata a forma espacial e o tamanho da molécula. 
No CC14 os ângulos de ligação são definidos movendo-se ao longo de un1a li
gação de um Cl com C e ao longo de outra ligação com outro CI. Os seis ângu
los CI - C - Cl têm o mesn10 valor (109,Sn, característico de un1 tetraedro). 

o 

Além disso, as quatro ligações C - C I têm o mesmo comprimento (1,78 A). 
Portanto, a fom1a espacial e o tan1anho do CCl4 são completamente bem e.n-

• tendidos quando se diz que a molécula é tetraédrica com ligações d.e 1,78 A de 
comprimento. 

Na abordagem das formas espaciais de moléculas começaremos com mo
léculas (e íons) que, como o CCl4, têm um único átomo centra l ligado a dois ou 
mais átomos do mesmo tipo. Tais moléculas estão de acordo com a fórmula 
geral AB,,, na qual o átomo central A está ligado a n átomos B. TantoC02 quan
to H20 são moléculas do tipo AB2, por exemplo, enquanto S03 e NH3 são molé
culas do tipo AB31 e assim por diante. 

As possíveis formas espaciais de moléculas do tipo AB,, dependem do va
lor de n. Para detern1inado valor de n, apenas algumas fonnas espaciais gerais 
são observadas. As encontradas mais comumente para moléculas dos tipos 
AB2 e AB3 estão mostradas na Figura 9.2. Portanto, uma molécula do tipo AB2 

deve ser linear (ângulo de ligação = 180°) ou angular (ângulo de ligação * 
180º). Por exemplo, C02 é linear e 502, angular. Para moléculas do tipo AB3, as 
duas formas espaciais mais comuns colocam os á tomos de B nos vértices de 
u1n triângulo eqililátero. Se o átomo A se localiza acima do plano dos átomos 
B, a forn1a espacial é d1amada pira1nida/ trigonal (pirâ1nide com um triângulo 
eqüilátero em sua base). Por exemplo e.m 503 é trigonal plana e NF3 é pirami
dal trigonal. Algi1mas moléculas do tipo AB:i- como o CJF31 exibem a forma es
pacial menos co1num em T, mostrada na Figura 9.2. 

A forma espacial de qualquer molécula do tipo A B,, em particular pode ge
ralmente ser derivada de urna das cinco estruturas geon1étricas básicas mos
tradas na Figura 9.3. Con1eçando com um tetraedro, por exemplo, podemos 
remover áton1os sucessivamente dos vértices, con10 mostrado na Figura 9.4. 
Quando um átomo é ren1ovi.do de um vértice do tetraedro, o fragmento res
tante tem geometria piran1idal trigonal como a encontrada para NF3. Quando 
dois átomos são removidos, resulta em uma geometria angular. 

Por que tantas moléculas do tipo AB,, têm fom1as espaciais relacionadas às 
estruturas básicas na Figura 9.3? Podemos prever essas formas espaciais? 
Quando A é um elemento representativo, um dos e lementos do bloco p da 
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Angular 

Porn1a de T 

,.,--. 
109,5° 

i 

Tetraédrica 

Figura 9.2 As formas espaciais de 
algumas moléculas simples do tipo 
AB2 e AB3• 

Figura 9.3 Cinco geometrias 
fundamentais nas quais as formas 
espaciais de moléculas do tipo ABn são 
baseadas. 

Bipiramidal trigonal Octaédrica 

Tetraéd rica Piramidal trigonal Angular 

Figura 9 .4 Formas espaciais adicionais 
que podem ser obtidas removendo-se 
átomos dos vértices das geometrias 
básicas mostradas na Figura 9.3. Neste 
exemplo, começamos com um 
tetraedro e removemos sucessivamente 
os vértices, produzindo primeiro uma 
geometria piramidal trigonal e a seguir 
uma angular, cada uma com ângulos 
ideais de 109,5°. As formas espaciais 
moleculares têm sentido apenas 
quando existem no mínimo três 
átomos. Se existem apenas dois, eles 
devem estar arranjados próximos um 
do outro e não existe um nome 
específico para descrever a molécula. 
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tabela periódica, podemos responder a essas perguntas usando o m.odelo da repulsão do par de elétrons no n ível 
de valência (RPENV). Apesar de o nome ser muito extenso, o modelo é bastante simples e pode servir para fazer 
suposições úteis, como veremos na Seção 9.2. 

9 .2 O modelo RPENV 

Imagine amarrar juntos dois balões idênticos pelos seus bicos. Como mostrado na Figura 9.5(a), os balões orien
tam-se naturaln1ente apontando para longe um do outro, isto é, eles tentam se afastar um da frente do outro tanto 
quanto possível. Se adicionarmos um terceiro balão, os balões se orientarão em direção aos vértices de um triângu
lo eqüilátero, como mostrado na Figura 9.5(b). Se adicionarmos um quarto balão, eles adotarão forma espacial te
traédrica (Figura 9.5(c)). Conseqüentemente, existe uma geometria ideal para cada número de balões. 

De certa forma os elétrons nas moléculas comportam-se como os balões na Figura 9.5. Vimos que uma única li
gação covalente é forn1ada entre dois átomos quando um par de elétrons ocupa o espaço entre eles . ._ (Seção 8.3) 
Um par ligante de elétrons, portanto, define uma região no espaço, na q uai é mais provável que os elétrons sejam 
encontrados. Chamaremos tais regiões de domínio de elé tron. Igualmente, um par não-ligante (ou par solittírio) de 
elétrons define um domínio de elétron localizado em certo átomo. Por exemplo, a estrutura de Lewis de NH3 tem 
um total de quatro dommios de elétrons ao redor do átomo de :nitrogênio central (três pares ligantes e um rlâo-H
gante): 

/Par não-ligante 

H-N-H 

Pares ligantes Yk 
Cada ligação mú ltipla em uma molécula também constitui um domínio único de elétron. Portanto, a seguinte 

estrtttura de ressonância para 502 tem três dominios de elétrons ao redor do átomo de enxofre central (uma ligação 
simples, uma ligação dupla e um par de elétrons não-ligante): 

:õ- s= õ 
• • • • 

E111 geral 11111 don1ínio de elétron consiste e111 11111 par nào-lignnte, 11n1a ligação si111ples 011 111110 ligaçlio 1111íltípln. 
Uma vez que os domínios de elétrons são carregados negativamente, eles se repelem. Conseqüentemente, 

como os balões na Figura 9.5, os domínios de elétrons tentam ficar fora do caminho do outro. A 111elhor disposiçlio de 
deter1ni11ado nú111ero de dornfnios de elétrons é a que ntinin1iza as repu.lsões entre eles. Essa simples idéia é a base do modelo 
RPENV. De fato, a analogia entre os domínios de elétrons e os balões é tão próxima que as mesmas geometrias pre
ferenciais são encontradas em a1nbos os casos. Assim, como os balões na Figura 9.5, dois domínios de elétrons são 

(a) (b) (e) 

Figura 9.5 Os balões amarrados juntos pelos seus bicos adotam naturalmente seus arranjos de mais baixa energia. (a) Dois 
balões adotam um arranjo linear. (b) Três balões adotam um arranjo trigonal plano. (c) Quatro balões adotam um arranjo 
tetraédrico. 
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distribuídos linearinente; três, de modo trigonal plano, e quatro são distribuídos tetraedrican1.ente. Essas quatro distri
buições, com aquelas para cinco domínios de elétrons (bipira1n.idal trigonal), e seis domínios de elétrons (octaédrica), 
estão resumidas na Tabela 9.1. Se você comparar os arranjos geométricos da Tabela 9.1 com os da Figttra 9.3, verá 
que eles são os mesmos. As diferentes forn1as espaciais das rnoléc11las 011 íons do tipo AB" depende111 dos domínios de elétrons 
rodeando o áto1110 central A. 

TABELA 9.1 Arranjos em função do número de domínios de elétrons 

Número de d omínios Distr ibuição dos 
de e létrons dom ínios d e elé trons 

2 180º 

120" 

3 

109,5° 

4 

90º 

5 

6 

Arranjo 

Linear 

Trigonal 

plano 

Tetraédrico 

Bipiramidal 
trigonal 

Octaédrico 

• 
Angulos d e 
ligação 
previs tos 

180° 

120° 

109,5° 

120° 
90º 

90° 

MODELO 3-D 
RPENV - Configurações 
básicas moleculares 

A molécula de NH3 teni quatro domínios de elétrons ao redor do átomo de nitrogênio. As repulsões entre os 
quatro domínios de elétrons são minimizadas quando os domínios apontan1 em direção aos vértices de un1 tetrae
dro (Tabela 9.1). Entretanto, um desses domínios é relativo a um par de elétrons não-ligantes. Afor111a espacial 111ole
c11/ar descreve a distribuição dos áton1os, não a distrib11ição dos don1ínios de elétrons. Com isso a estrutura molecular do 
NH3 é piramidal trigonal, como mostrado na Figura 9.6. Entretanto, é a distribuição tetraédrica dos quatro domínios 
de elétrons que nos leva a determinaT a geometria n1olecular piramidal trigonal. 
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.. 
H-N-H 

1 
H 

Estrutura de Le.,vis 

, 
\ 

I / \ 
, I \ 

H, - "/~~ 
!/__ - H 

H --

Arranjo (tetraédrico) Geometria molecular 
(piramidal trigonal) 

Figura 9.6 A geometria molecular do NH3 é prevista primeiro ao se desenhar a estrutura de Lewis; usa-se a seguir o modelo 
RPENV para determinar o arranjo e, fina lmente, focamos nos átomos propriamente ditos para descrever a geometria molecular. 

A distribujção dos dom(njos de elétrons ao redor do á tomo central de uma molécula ou íon do tipo AB,. é cha
mada arranjo. A geometria molecular é a distribuição dos á tomos no espaço. No modelo RPENV, determinamos a 
geom.etria molecular de uma molécula ou ion a partir de seu arranjo. 

Para determinar as formas espaciais das moléculas com o modelo RPENV, usamos os seguintes passos: 
1. Desenhe a estrutura de Letvis da 1nolécula ou íon e conte o nú1nero total de domínios de elétrons ao redor do 

á tomo central. Cada par de elétrons não-ligante, cada ligação simples, cada ligação dupla e cada ligação tri
pla são contados como um domínio de elétron. 

2. Determine o arranjo organizando o número total de domínios de elétrons de tal forma que as repulsões en
tre eles seja minimizada, como mostrado na Tabela 9.1. 

3. Use a d istribuição dos átomos ligados para determinar a geo111etria 1110/ecular. 
A Fi.gura 9.6 mostra como esses passos são aplicados para determinar a geometria da molécula de NH3. Uma 

vez que a estrutura piramidal trigonal é baseada em um tetraedro, os â11g11los de ligação ideais são 109,S". Como vere
mos en1 breve, os ângulos de ligação desviam dos ângulos ideais quando os átomos circundantes e os domini.os de 
elétrons não são idênticos. 

V amos aplicar esses passos para determinar a forma espacial da molécula de C02• Primeiro desenhamos a respectiva 
estrutura de Lewis, que revela dois domínios de elétrons (duas ligações duplas) ao redor do átomo de carbono central: 

:b=C=d: 
• • 

Dois domínios de elétrons se distribuirão para dar um arranjo linear (Tabela 9.1). Como nenhum domínio é um 
par de elétrons não-ligantes, a geometria molecular tambérn é linear e o ângltlo o - e - o é de 180°. 

A Tabela 9.2 resume as possíveis geometrias moleculares quando uma m olécula do tipo AB. tem quatro ou 
m enos domínios de elétrons ao redor de A. Essas geometrias são importantes po rque incluem as formas espaciais 
m ais comttns encontradas para moléculas e íons que obedecem à regra do octeto. 

COMO FAZER 9.1 

Use o modelo RPENV para determinar as geometrias moleculares de (a) O~ (b) SnCl3- . 

Solução 

Análise: dadas as fórmulas moleculares de uma molécula e de um íon poliatômico, ambas de acordo com a fórmula 
geral AB. e ambas tendo um átomo centra] do bloco p da tabela periódica. 

Planejamento: para determjnar as geometrias moleculares dessas espécies, primeiro desenhamos suas estruturas de 
Levvis e, a seguir, contamos o número de domínios de elétrons ao redor do á tomo central. O número de domínios de 
elétrons fornece o arranjo para a obtenção da geometria molecular a partir da distribuição dos domínios ljgantes. 

Resolução: (a) Podemos desenhar duas estruturas de ressonância para O~: 

:0-0=0 ( ) Õ=Õ-0: 
• • • • • • • • 

Por causa da ressonância, as ligações entre o átomo de O central e os átomos de oxigênio externos têm comprimentos 
iguais. Em ambas as estruturas de ressonância o átomo de O central está ligado a dois átomos de O externos e tem um 
par não-ligante. Conseqüentemente, existen1 três domínios de elétrons ao redor do átom.o de O central. (Lembre-se de 
que uma ligação dupla conta como um único dom.ínio de elétron.) Para três domínios de elétrons, a distribuição é tri
gonal plana (Tabela 9.1). Dois dos domínios são ligantes e um é não-ligante, logo a molécula ten1Iorma espacial angu
lar con1 o ângulo de ligaç.'io ideal de 120°: 
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•• 

Desse forma, quando u1na molécula exibe ressonância, quaJquer uma das estruturas de ressonância pode ser usada 
para determinar a geometria. 
(b) A estrutura de Lewis para o íon SnC13- é 

. . . . . . 
:cl-Sn-CI: 

. . 1 .. 

:c1: 
•• 

O átomo de Sn central está ligado a três átomos de O e tem um par não-ligante. Conseqüentemente, o átomo de Sn tem 
quatro domínios de elétrons ao redor dele. O arranjo resultante é tetraédrico (Tabela 9.1), com um dos vértices ocupa
dos por um par de elétrons não-ligante. Portanto, a geometria n1olecu1ar é piran1idal trigonal: 

PRATIQUE 

_Sn-c1 ... 
c1-- " 

Cl 

Determine arranjo e geometria molecular para (a) SeC12; (b) C03 
2
-. 

Respostas: (a) tetraédrico, angular; (b ) trigonal plano, trigonal plano. 

O efeito dos elétrons não-ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligação 
Podemos refinar o modelo RPENV para determi.t1ar e explicar pequenas 

distorções, em algumas moléculas, das geometrias ideais resumidas na Tabela 9.2. 
Por exemplo, considere o metano (C~), a amônia (NH:J e a água (H20). As três 
têm arranjos tetraédricos, porém os respectivos ângulos de (jgação diferem li
geiramente: 

H 
1 

-~>._ 
H''/~ H 

H 109.5' 

Observe que os ângulos de ligação diminuem à medida que o número de 
pares de elétrons não-ligantes aumenta. Um par de e létrons ligante é atraído 
por ambos os núcleos dos átomos ligados. Em contrapartida, um par não-li
ga11te é atraído basicamente por um único núcleo. Uma vez que um par não-li
gante sofre menos atração nuclear, seus domínios de elétrons estão mais 
espalhados no espaço do que o de um par ligante, como mostrado na Figura 9.7. 
Como resultado, os do111ínios de elétrons para pares não-ligantes exerce111 forças re
pulsivas 111aiores 11os do111f11ios de elétrons ndjace11tes e, portanto, tende111 a con1pri1nir 
os ângulos de ligação. Usando a analogia na Figura 9.5, podemos visualizar os 
domúuos para pares de elétron não-ligantes como represe11tado por balões li
geiramente maiores e mais cheios que aqueles para os pares ligantes. 

Par de eléh·ons ligante 

Núcleos ______ _, 

Par não-ligante 

Núcleo 

Figura 9.7 'Tamanhos' relativos 
dos pares de elétrons ligante e não
ligante. 
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TABELA 9 .2 Arranjos e formas espaciais para moléculas com dois, três e quatro domínios de elétrons ao redor do átomo central 

Número de 
domínios 
de e létrons 

2 

3 

4 

Arranjo 

Linear 

• 

Trigonal plano 

•• 

Tetraédrico 

Domínios 
ligantes 

2 

3 

2 

4 

3 

2 

Domínios 
não-ligantes 

o 

o 

1 

o 

1 

2 

Geometria 
molecular 

Linear 

B 

Trigonal plana 

Angular 

B 

Tetraédrica 

Piramidal 
trigonal 

Angular 

Exemplos 

• • • • 
O=C=O . . . . 

. . 
ºFº ... 
1 
B 

:i=,..,, '-F·. 
• • • • •• 

Ligações múltiplas contêm inaior densidade de carga eletrônica que ligações simples, d.e forma que ligações 
múltiplas também representam domínios de elétrons maiores ('balões mais cheios). Considere a estrutura de Lewis 
do fosgênio, Cl2CO: 

:c1 
.. \ 

C=Õ 
. . / .. 

:Cl .. 

Como o átomo de carbono central está rodeado por três domínios de elétrons, poderíamos esperar uma geo
metria trigonal plana com ânguJos de ligação de 120°. Entretanto, a dupla ligação parece atuar muito mais como 
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um par de elétrons não-ligante, redll2indo o ângulo de ligação Cl-C-Cl em relação ao ângulo ideal de 120° para 
u.m ângulo real de 111'', como mostrado a seguir. 

Cl:t" 124,3• 

n 1~·c \ o d ..__ 1 ~4,3" 

Em geral, os do111ínios de elétrons para ligações 111últiplas exercen1 força repulsiva n1aior nos do1nínios de elétrons que ns 
ligações si111ples. 

Moléculas com níveis de valência expandidos 
A abordagem do modelo RPENV até aqui envolveu moléculas com não mais de um octeto de elétrons ao redor 

do átomo central. Lembre-se, entretanto, de que, quando o áto.mo central de uma molécula é do terceiro período e 
seguintes da tabela periódica, ele pode ter mais de quatro pares de elétrons a seu redor. - (Seção 8.7) As molécu
las com cinco ou seis domú1ios de elétrons ao redor do átomo central exiben1 variedade de geometrias moleculares 
baseadas na bipirâ1nide trigonal (cinco don1ínios de elétrons) ou na octnédricn (seis domínios de elétrons), como m os
trado na Tabela 9.3. 

O arranjo mais estável para cinco domínios de elétrons é a bipirâ1nide tri
gonal (duas pirâmides trigona is compartilhando a base). Diferentemente dos 
arranjos que temos visto até aqui, os domínios d.e elétrons em uma bipirâ1nide 
trigonal podem apontar em direção a dois tipos distintos de posições. Duas 
posições são cha1nadas posições axiais, e as três posições restantes são chama
das posições equatoriais (Figura 9.8). Quando apontando em djreção a urna posi
ção axial, o domínio de elétron está situado a 90º das três posições equatoriais. 
Em posição equatoria l, um domínio de elétron está situado a 120° das outras 
duas posições equatoriais e a 90° das duas posições axiais. 

Suponha que uma molécula tenha cinco domínios de elétrons, um ou mais 
dos qua.is se origina de um par não-ligante. O dominio de elétron do par nào
ligante ocupará posição axia l ou equatorial? Para responder a essa pergunta, 
devemos detenninar qual localização min.imjza as repulsões entre os domínios 
de elétrons. As repulsões entre eles são muito maiores quando estes estão situa
dos a 90"um dos outros do que quando estão a 120º. Um domínio equatorial está 
a 90° de apenas dois outros domínios (os dois domínios equatoriais). Dessa 
forma, um domínio equatorial sofre menos repulsão que um domínio axial. 
Como os domínios dos pares não-ligantes exercem maiores repulsões que os 
de pares Ligantes, eles sempre ocuparão as posições equatoriais em uma bip.irâ
rrude trigonal. 

----- Ligação axial 

Figura 9.8 Arranjo bipiramidal 
trigonal de cinco domínios de 
elétrons ao redor de um átomo 
central. Os três domínios de 
elétrons equatoriais definem um 
triângulo eqüilátero. Os dois 
domínios axiais localizam-se acima 
e abaixo do plano do triângulo. Se 
uma molécula tem domínios de 
e létrons não ligantes, eles 
ocuparão as posições equatoriais. 

O arranjo mais estável para seis domínios de elétrons é o octaedro. Como mostrado na Figura 9.9, um octaedro é 
um poliedro com seis vértices e oito faces, cada uma das quais é um triângulo eqüilátero. Seum á tomo tem seis do
mínios de elétrons ao redor dele, esse átomo pode ser visuaHzado como se estivesse no centro do octaedro com os 
domínios de elétrons apontando em direção aos seis vértices. Os ângulos de ligação em u1n octaed ro são de 90°, e 
os seis vértices são equivalentes. Portanto, se um á tomo tem cinco domínios de elétrons ligantes e um domínio 
não-ligante, podemos colocar o domíruo não-ligante apontando em direção a q ua lquer um dos seis vértices do oc
taedro. O resultado é sempre uma geometria 1no lecular piramidal quadrática. Entretanto, quando existem dois do
mínios de elétrons não-Ligantes, suas repuJsões são minimizadas quando e les estão apontando para vértices 
opostos do octaedro produzindo uma geometria quadrática plana, como mostrada na Tabela 9.3. 

Figura 9.9 Um octaedro é um objeto 
com oito faces e seis vértices. Cada 
face é um triângulo eqüilátero. 
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TABELA 9.3 Arranjos e formas espaciais para moléculas com cinco e seis domínios de elétrons ao redor do átomo central 

Total de 
domínios 
de elétrons 

5 

6 

Arranjo 

Bipira1nidal 
trigonal 

Octaédrico 

Domínios 
ligantes 

5 

4 

3 

2 

6 

5 

4 

Domínios 
não-ligantes 

o 

l 

2 

3 

o 

l 

2 

Geometria 
molecular 

Bipiramidal 
trigonal 

Gangorra 

Em 'T' 

Linear 

Octaédrica 

Piramidal quadrada 

Quadrática plana 

Exen1plos 

PC Is 

BrF5 
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COMO FAZER 9.2 

Use o modelo RPENV para determinar a geometria molecular de (a) SF .v (b) IF5• 

Solução 

Análise e Planejamento: as moléculas são do tipo AB111 com um átomo central do bloco p da tabela periódica. Portanto, 
podemos determinar as respectivas estruturas começando pelas estruturas de Lewis e usando o modelo RPENV. 

Resolução: (a) A estrutura de Lev•ís para o SF4 é: 

. . . . 
O enxofre tem cinco domínios de elétrons ao seu redor: quatro de ligações S-F e um de par não-ligante. Cada domí
nio aponta em direção aos vértices de uma bipirân1ide trigonal. O domínio de um par não-ligante apoiitará em direção 
a uma posição equatorial. As quatro ligações apontarão em direção às quatro posições restantes, resultando em uma 
geometria n1olecuJar descrita na forma de gangorra: 

F 

• 116º 

Comentário: a estrutura observada experimenta]n1ente é mostrada acima à direita e podemos inferir que o domínio 
de elétrons não-ligante ocupa posição equatorial, como previsto. As ligações S - F axiais e equatoriais são Ligeiramen
te afastadas do domínio não-ligante, sugerindo que os domínios ligantes são 'empurrados' pelo outro domínio, que é 
maior e tem maior repulsão. 
(b) A estrutura de Lewis do !F5 é: 

(Existem três pares solitários em cada um dos átomos de F, 1nas eles não são n1ostrados.) 
O iodo tem total de seis domínios de elétrons ao redor dele, um dos q11ais é de un1 par não-Ugante. O arranjo é conse
qüenten1ente octaédrico, co1n uma posição ocupada pelo par de elétrons não-ligante. 
A geometria molecular resultante é, portanto, pira111idal quadrática (Tabela 9.3): 

F 
F-.......1_........F 
p~ · -..... F 

• 

Comentário: cotno o dornínio para o par não-ligante é maior que os outros domínios, os quatro átomos de F na base 
da pirân1ide estão ligeiramente levantados em direção ao átomo de F, no topo dela. Experimentalmente, encontrou-se 
que o ângulo entre os átomos de F da base e o do topo é 82°, menor que o ângulo ideal de 90° de um octaedro. 

PRATIQUE 
Determine o arranjo e a geometria molecular de (a) ClF;i; (b) lCl~-. 
Respostas: (a) bipiramidal trigonal, em forma de 'T'; (b) octaédrico; quadrático plano. 
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Formas espaciais de moléculas maiores 
Apesar de termos considerado até aqui moléculas e íons Cttjas estruturas contêm apenas um único átomo cen

tral, o modelo RPENV pode ser estendido para moléculas mais complexas. Considere a moléet1la de ácido acético, 
cuja estrutura de Lewis é: 

H :O: 
1 li .. 

H.-C-C-0-H 
1 •• 

H 

O ácido acético tem três áton1os mais internos, a saber, o átomo de C mais à esquerda, o átomo de C central e o 
áton10 de O mais à direita. Podemos usar o modelo RPENV para determinar a geometria ao redor de cada um des
ses átomos individualn1ente: 

Figura 9.1 O Representações de 
bola e palito (acima) e 
preenchimento de espaço (abaixo) 
para o ácido acético, HC2H30 2• 

COMO FAZER 9.3 

H ·o· • • 

1 li •• 
H-C e 0-H 

1 

.. 
H 

Número de domínjos de elétrons 4 3 4 

Arranjo Tetraédrico Trigonal Tetraédrico 
plano 

A 

An!!Ulos orevistos 109,5º 120º 109,5º 

O carbono tnais à esquerda tem quatro domínios de elétrons (todos de pa
res ligantes), logo a geometria ao redor dele é tetraédrica. O átomo de C central 
tem três domínios de elétrons (contando a dupla ligação como um domínio). 
Portanto, a geometria ao redor dele é trigonal plana. O átomo de O tem quatro 
domínios de elétrons (dois de pares ligantes e dois de pares não-ligantes), 
assim o arranjo é tetraédrico e a geometria molecular ao redor do O, angular. 
Espera-se que os ângulos de ligação ao redor do átomo de C central e do átomo 
de O sofram pequenos desvios em relação aos valores ideais de 120" e de 
109,5°, devido à demanda espacial das ligações múlHplas e dos pares de elé
trons não-ligantes. A estrutura da molécula do ácido acético é mostrada na 
Figura 9.10. 

Colírios para olhos secos usualme11te contêm um polJmero solúvel em água chamado poli(álcool vi11ílico), baseado na 
molécula orgânica instável chamada álcool vinflico: 

H H 
. . 1 1 

H-0-C=C-H .. 
Determine valores aproximados para os ângulos de Ligação H-O- C e 0-C-C no álcool vinílico. 

Solução 

Análise e Planejamento: para determinar um ângulo de ligação específico, consideramos o átomo do meio do ângulo 
e determinamos o número de domínjos de elétrons ao redor dele. O ângulo ideal corresponde ao arranjo ao redor do 
átomo. O ângulo será cornprin1ido até certo grau pelos elétrons não-ligantes e ligações múltiplas. 

Resolução: para o ângulo de ligação H - 0-C, existem quatro don1ínios de elétrons ao redor do átomo de oxigênio 
do meio (dois ligantes e dois não-ligantes). O arranjo ao redor do O é conseqüentemente tetraédrico, que fornece um 
ângulo ideal de 109$'. O ângi.110 H - O- C será um pouco comprimido pelos pares não-ligantes, logo esperamos 
que esse ângulo seja ligeiramente menor que 109,5°. 
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Para determinar o ângulo de ligação 0-C-C, devemos exanunar o átomo de C n1ais à esquerda, que é o átomo cen
tral para esse ângulo. Existem três átomos ligados a esse átomo de C e nenhum par não-ligante; logo, ele tem três do
núnlos de elétrons ao seu redor. O arranjo previsto é trigonal plano, resultando em um ângulo ideal de 120°. 
Entretanto, por causa do maior tamanho do domínio C = C, o ângulo de ligação 0-C-C deverá ser ligeiramente 
maior que 120º. 

PRATIQUE 

Faça a determinação dos ângulos de ligação H - C - H e C - C- C na seguinte molécula, chamada propileno: 

9.3 

H 
1 

H-c-c==c-H 
1 

H 

Respostas: 109,5°, 180°. 

Forma espacial molecular e polaridade 
molecular 

Agora temos uma noção mais clara das formas espaciais que as m.oléculas 
adotam e por que elas as adotam. Usaremos o resto deste cap.ítulo para olhar 
mais atentam.ente as maneiras pelas quais os e létrons são com.partilhados para 
formar as ligações entre átomos nas moléculas. Começaremos retornando a 
um tópico que foi discutido primeiro na Seção 8.4, a saber, polaridade dn ligação 
e n10111entos de dipolo. Lembre-se de que a polaridade da ligação é uma medida 
de quão igualmente os elétrons em certa ligação são compartilhados entre os 
dois átomos d a ligação: à n1edida que a diferença na eletronegatividade entre 
os dois átomos aumenta, aumenta tambén1 a polaridade . .., (Seção 8.4) Vi
mos que o momento de dipolo de urna molécula diatô.mica é uma medida 
quai1titativa da separação de carga na molécula. A separação de carga nas mo
léculas tem efeito significativo nas propriedades físicas e químicas. Veremos 
no Capítulo 11, por exemplo, como a polaridade molecular afeta os pontos de 
ebulição e outras propriedades físicas. 

Momento de dipolo total = O 

(a) 

(b) 
Para uma molécula com mais dois átom.os, o 111on1ento de dipolo depende tan-

to dns polaridades das ligações individuais quanto da geo111etria da 1noléc11ln. Para Figura 9.1 1 (a) O momento de 
cada ligação na nlolécu.la, podemos considerar o dipolo de ligação, que é o dipolo total de urna molécula é a 

sorna dos seus dipolos de ligação. 
momento de dipolo relativo apenas a dois átomos naquela ligação. Considere No co

2 
os dipolos de ligação 

a molécula linear de C02, por exemplo. Como mostrado na Figura 9.11, cada li- possuem módulos iguais, porém os 
gação C =O é polar e, porque as ligações C =O são idênticas, os djpolos de Li- sentidos são contrários. 
gação também o são e1n magnitude. O modelo de densidade eletrônica, além O momento de dipolo total é zero, 
clisso, mostra as regiões de alta densidade nas laterais da molécula, nos átomos conseqüentemente tornando a 
de oxigênio, e de baixas densidades no centro, no átomo de carbono. molécula apoiar. (b) O modelo de 

Os dipolos de ligação e os n1omentos de dipolo são grandezas vetoriais; isto densidade eletrônica mostra que as 
é, e les possuem módulo, direção e sentido. O dipolo total de uma molécula po- regiões de densidade eletrônica 

mais alta estão nos lados externos lia tômica é a soma de seus dipolos de ligação. O módulo, a direção e o sentido 
da molécula, enquanto a região de 

dos dipolos de ligação devem ser consid erados quando esses vetores são so- mais baixa densidade eletrônica 
mados. Os dois dipolos de ligação no C02, apesar de serem vetores com a mes- está no centro. 
ma direção e com módulos iguais, possuem sentidos opostos. Somá-los é o 
mesmo que somar dois números com módulos iguais, mas opostos em sinais, 
como 100 + (-100): os dipolos de ligação, como os números, 'cancelam-se'. 
Conseqüentemente, o dipolo total do C02 é zero, ainda que as ligações sejam 
polares. Assim, a geometria da molécula impõe q ue o momento de clipolo total 
seja zero, fazendo com que C02 seja uma molécula apoiar. 

ATIVIDADE 
Polaridade molecular 

Agora vamos co11Siderar a n1olécula de H 20, que é uma molécula angular com duas ligações polares (Figura 
9.12). De novo, ambas as ligações são idênticas; logo, os dipolos de ligação possuem módulos iguais. Como a molé
cula é ru1gular, os dipolos de ligação não são diretamente opostos entre si e, portanto, não se cancelam. Assim, a 
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Figura 9.12 (a) Em H20 os dipolos de 
ligação são iguais em magnitude, mas 
não exatamente opostos entre si. 
A molécula tem dipolo total diferente 
de zero, tornando-a polar. (b) O 
modelo de densidade eletrônica 
mostra que um lado da molécula tem 
mais densidade eletrônica (lado do 
oxigênio), enquanto o outro tem 
menos densidade eletrônica (os 
hidrogênios). 

Momento 
de dipolo 

total 

(a) (b) 

molécula de H20 tem um momento de dipolo total diferente de zero (u = 1,85 D). Uma vez que H20 tem .momento 
de dipolo diferente de zero, é uma molécula polar. O átomo de oxigênio possui carga parcial negativa e cada um 
dos átomos de hidrogênio ten1 carga parcial positiva, con10 mostrado no modelo de densidade eletrônica na Figura 
9.12 (b}. 

A Figura 9.13 n1ostra exemplos de n1oléculas polares e apelares, e todas exibem ligações polares. As moléculas 
nas quais o átomo central é rodeado simetricamente por átomos idênticos (BP3 e CCl4} são apoiares. Para moléculas 
do tipo AB,, nas quais todos os átomos B são os mesmos, determinadas fom1as moleculares simétricas- linear (ABJ, 
trigonal plana (AB3), tetraédrica (AB4), bipiramidal tr.igonal (ABs) e octaédrica (AB6) - devem resultar em moléculas 
apelares mesmo que as ligações individuais sejam polares. 

Figura 9.13 Exemplos de moléculas 
com ligações polares. Duas dessas 
moléculas têm momento de dipolo 
igual a zero porque seus dipolos de 
ligação cancelam-se. 

COMO FAZER 9.4 

H 

F 

Polar 

Apoiar 

Apoiar 

Determine se as seguintes moléculas são polares ou apoiares: (a) BrCl; (b) 502; (e) SF6• 

Solução 

Polar 

H 

Polar 

Análise: dadas as fórmulas moleculares de várias substânàas, pede-se prever se as moléculas são polares. 
Planejamento: se a molécula contém apenas dois áton1os, ela será polar se os áton1os diferirem em eletronegatividade. 
Se ela contém três ou mais átomos, sua polaridade depende tanto da geometria molecular quanto da de suas ligações. 
Assim, de\1emos desenhar a estrutura de Lewis para cada molécula com três ou mais átomos e determinar a respectiva 
geon1etria molecular. Ern seguida usamos as eletronegatividades relativas dos átomos em cada ligação para determi
nar o sentido dos dipolos de Ligação. Finalmente, olhamos se os dipolos se cancelam para fornecer uma molécula apo
iar ou se reforçam para fornecer uma molécula apoiar. 
Resolução: (a) O cloro é mais eletronegativo que o bromo. Todas as moléculas ruatômicas com ligações polares são 
moléculas polares. Conseqüentemente, o BrCI será polar, com o cloro carregando a carga parcial negativa: 

Br-Cl 
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Experimentalmente, o mon1ento de dipolo da molécula é: 

p = 0,57 D 
(b) Uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, S02 tem ligações polares. As seguintes formas deres
sonância para 502 podem ser escritas: 

. . . . . . . . . . . . . . 
:O-S=O: ..-------.. :o =S-0: ---------+ :o=S=O: . . . . . . . . 

Para cada uma dessas, o modelo RPENV supõe uma geometria angular. Como a molécula é angular, os dipolos de 
ligação não se ca11celan1 e a .molécula é polar: 

Experimentalmente, o mon1ento de clipolo de 502 é: 

1' = 1,63 D 
(e) O flúor é n1ais eletronegativo que o enxofre, logo os dipolos de ligação apontan1 e1n direção ao flúor. As seis li
gações estão arranjadas octaedricamente ao redor do enxofre central: 

F 
..... ltqF 

F 0 S;:;F 
p9'!1 

F 

Uma vez que a geometria octaéd rica é sinlétrica, os clipolos de ligação cancelam-se e a molécula é apoiar: 

ft =o 
PRATIQUE 

Determine se as seguintes moléculas são polares ou apoiares: (a) NF;ii (b) BCl3• 

Respostas: (a) Polar porque as ligações polares estão distribuídas s imetricamente em uma geometria piramidal trigo
nal; (b) apolar porque as ligações polares estão distribuídas em uma geometria trigonal plana. 

9.4 Ligação covalente e superposição de orbitais 

O modelo RPENV fornece iuna maneira simples de determinar as formas espaciais de m.oléculas. Entretanto, 
e le não explica por que as ligações entre os átomos existem. No desenvolvimento de teorias de ligações covalentes, 
os químicos têm analisado o problema em outro sentido, usando a mecânica quântica. Como podemos explicar as 
ligações e considerar as geometrias das moléculas usando orbitais atômicos? O casamento das noções de Lewis so
bre ligações por pares de elétrons com a idéia de orbitais atômicos leva a um modelo de ligação química chan1ado 
teoria da ligação de valência. Estendendo essa abordagem para incluir os n1odos nos quais os orbitais podem mis
turar-se uns aos outros, podemos obter uma imagem que corresponde exatamente ao modelo RPENV. 

Na teoria de Lewis, a ligação covalente ocorre quando os átomos compartilham elétrons. Tal compartilhamento 
concentra densidade eletrônica entre os núcleos. Na teoria de ligação de valência, o acúmulo de densidade eletrô
nica entre dois núcleos pode ser considerado como o que ocorre quando Lun orbital atômico de valência de um áto
mo se funde com o do outro átomo. Diz-se, então, que os orbitais compartilham uma região do espaço, ou 
superpõem-se. A superposição de orbitais permite que dois elétrons de spins contrários compartilhem um espaço 
comum entre os núcleos, formando uma ligação covalente. 

A aproximação de dois átomos de H para formar H2 está mostrada na Figitra 9.14{a). Cada á tomo tem um úni
co elétron em um orbita l l s. À medida que os orbitais se superpõem, a densidade eletrônica é concentrada entre os 
núcleos. Uma vez que os e létrons nas regiões de superposição são simultaneamente atraídos por ambos os núcleos, 
eles mantêm os átomos unidos, formando un1a Ligação covalente. 

A noção sobre superposição de orbitais produzindo uma ligação covalente a~lica-se igtLalmente bem às outras 
moléculas. No HCl, por exemplo, o cloro tem a configuração eletrônica fNe]3s23p . Todos os orbitais de valência do 
cloro estão preenchidos exceto u.m orbital 3p, que contém um único elétron. Esse elétron empareU1a-se com o único 
elétron de H para formar uma ligação covalente. A Figura 9.14(b) mostra a superposição do orbital 3p do Cl com o 
orbital ls do .H. De forma similar, pod.emos explicar a ligação covalente na molécula de Cl2 em termos da superpo
sição de um orbital 3p de um átomo com o orbital 3p de outro, como inostrado na Figura 9.14{c). 
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Os átomos se aproximam 
,--- Região de superposição --.. 

• • H CI Cl Cl 

H y H 

• ls 3p 3p 3p 

"\ R ·- d . -egiao e superpos1çao 

(a) (b) (c) 

Figura 9.14 A superposição dos orbitais para formar ligações covalentes. (a) A ligação em H 2 resulta da superposição de 
dois orbitais 1 s de dois átomos de H. (b) A ligaçl!o em HCI resulta da superposição de um orbital 1 se um dos lóbulos de um 
orbital 3p de CI. (c) A ligação em Cl2 resulta da superposição de dois orbitais 3p de dois átomos de CI. 

Figura 9.15 A variação na energia 
potencial durante a formação da 
molécula de H2• A energia mínima, 
a O, 74 Â, representa o equilíbrio na 
distância de ligação. A energia naquele 
ponto, -436 kJ/ mol, corresponde à 
variação de energia para a formação da 
ligação H - H. 

l 
~ 
~ o o 
5 ......._ 

;g 
"' '60 ... 
Ili ,.. -U-1 

- 436 

• • • • 

0,74À 
Distância H - H 

Existe sempre uma distância ideal entre os dois núcleos u1údos em uma ligação covalente. A Fi.gura 9.15 mos
tra como a energia potencial do sistema varia à 01edida que os dois átomos de H aproximam-se para formar uma 
molécula de H2• À m.edida que a distância entre os átomos dilninui, a superposição entre seus orbitais ls aumenta. 
Devido ao aumento resultante na densidade eletrônica entre os núcleos, a energia potencial do sistema diminui. 
Isto é, a força da ligação aumenta, como mostrado pela diminuição da energia na curva. Entretanto, a curva tam
bém mostra que, conforme os átomos aproximam-se 01uito, a energia aumenta rapidamente. Esse rápido aumento 
é relativo principalmente à repulsão eletrostática entre os núcleos, que passam a ter uma distância internuclear 
muito pequena. A distância mtemuclear no ponto de mú1ilno da curva de energia potencial corresponde ao com
primento de ligação observado. Portanto, o comprimento de ligação observado é a distância na qual as forças de 
atração entre as cargas diferentes (elétrons e núcleos) estão balanceadas pelas forças repulsivas entre cargas seme
lhantes (elétron~létron e núcleo-núcleo). 

9.5 Orbitais híbridos 

Apesar de a noção de superposição de orbitais nos permitir entender a formação das ligações covalentes, nem 
sempre é fácil estender essas idéias às moléculas poliatômicas. Quando aplicamos a teoria de ligação de valência às 
m.oléculas poliatômicas, devemos explicar tanto a formação das ligações por pares de elétrons quanto as geometri
as observadas para as moléculas. 

Para explicar as geometrias, freqüentemente supomos que os orbitais atômicos em um átomo mis turam-se 
para formar novos orbitais chamados orbitais híbridos. Estes têm formas diferentes dos orbitais atômicos. O pro
cesso de misturar e, por meio disso, variar os orbitais atômicos à proporção que os átomos se aproximam um do 
outro para formar ligações é chamado hibridjzação. Entretanto, o número total de orbitais a tômicos em um átomo 
permanece constante, logo o número de orbitais híbridos em um átomo é igual ao número de orbitais atômicos 
misturados. 
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Vamos examinar os tipos comuns de hibridização. À medida que fizermos isso, observe a conexão entre o tipo 
de hibridização e os cinco tipos básicos de arranjos previstos pelo modelo RPENV. 

Orbitais híbridos sp 
Para ilustrar o processo de hibridização, considere a molécula BeF2, formada quando o BeF2 sólido é aquecido a 

temperaturas elevadas. A estrutura de Lewis de BeF2 é: 

:f-Be-f: . . . . 

O modelo RPENV determina corretan1enteque BeF2 é linear com duas ligações Be - F idênticas, mas como po
demos usar a teoria de ligação de valência para descrever a ligação? A configuração eletrônica do F (ls22s22p5

) indi
ca que existe um elétron desen1parelhado em um orbitaJ 2p. Esse elétron 2p pode ser emparelhado com um elétron 
desemparelhado do áton10 de Be para formar uma ligação covalente polar. Entretanto, quais orbitais no átomo de 
Be superpõem-se com os dos átomos de F para formar as Hgações Be - F? 

A configuração de quadrículas para um estado fundamental do átomo de Be é como segue: 

ls 2s 2p 

Un1a vez que ele não ten1 elétrons desempareU1ados, o átomo de Be en1 seu estado fundamental é incapaz de 
formar ligações con1 os átomos de flúor. Entretanto, ele poderia formar duas ligações 'promovendo' ttm dos elé
trons 2s para um orbital 2p: 

ls 2s 2p 

Con10 o orbita l 2p é de mais alta energia que o 2s, promover um elétron re
quer energia. O átomo de Be agora tem dois e létrons desemparelhados e pode, 
assim, fo1mar duas ligações covalentes polares con1 os á tomos de F. Entretan
to, as duas ligações não seriam idênticas porque um. orbital 2s de Be seria usa
do para formar urna das ligações e um orbital 2p seria usado para formar a 

ATIVIDADE 
Promoção de elétron e 
hibridização de orbitais 1 

outra. Portanto, apesar de a pron1oção de um elétron permitir a formação de duas ligações Be - F, ainda não expli
camos a estruhtra do BeF2. 

Podemos resolver esse dilema 'misturando' um orbital 2s e um orbital 2p para gerar dois novos orbitais, como 
mostrado na Figura 9.16. Como os orbitais p, cada um dos novos orbitais tem dois lóbulos. Entretanto, diferente
mei1te dos orbitais p, um lóbulo é muito maior que o outro. Os dois novos orbitais são idênticos no formato, mas 
seus lóbulos grandes apontam em sentidos opostos. Criamos dois orbitais lubridos. Nesse caso fizemos a hibridi
zação de um orbital s com um p, por isso cada lubrido é chamado de orbital .tubrido sp. De acordo corno 111odelo de liga
ção de valê11cia, 11111 arranjo linear de don1ínios de eiétro11 in1plica u111a ltibridizaçiio sp. 

Para o átomo de berilio no BeF2, pode1nos escrever o seguinte diagrama de orbitais para a formação de dois or
bitais lubridos sp: 

ITO ITIIJ rn 
ls sp 2p 

Os elétrons nos orbitais lubridos sp pode.m formar ligações de elétrons compartilhados com os dois átomos de 
flúor (FigtLra 9.17). Uma vez que os orbitais híbridos sp são equivalentes, mas apo11tam em sentidos contrários, 
BeF2 tem duas ligações idênticas e Luna geometria Linear. 

A promoção de um elétron 2s para um orbital 2p em Be requer energia. Por que, então, imagit1amos a formação 
de orbitais lubridos? Os orbitais híbridos têm lóbulo grande e podem dessa forma ser direcionados a outros áto-
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• 
Orbital s Orbital p 

HfbtidJzar 

Dois orbitais híbr.idos sp Orbitais lubridos sp n1ostrados 
juntos (apenas os lóbulos grandes) 

Figura 9.16 Um orbital se um orbital p podem hibridizar para formar dois orbitais híbridos sp equivalentes. Os dois 
orbitais híbridos têm seus lóbulos grandes apontando em sentidos opostos, separados 180°. 

Figura 9 .17 A formação de duas 
ligações equivalentes Be - F no BeF2• 

Cada um dos orbitais híbridos sp em 
Be superpõe-se com um orbital 2p de 
F para formar uma ligação de par de 
elétrons. 

Lóbulos grandes do orbital híbrido sp 

/ ~ 
F 

Orbital 2p do F Região de 
superposição 

Orbital 2p do F 

mos mais adequadamente do que os orbitais que não sofrerarnh.ibridação. Conseqüentemente, eles podem se su
perpor ma is fortemente com os orbita.is de outros átomos do que com os orbitais atôm.icos, resultando em ligações 
majs fortes. A energia liberada pela formação de ligações mais do que compensa a energia que deve ser gasta para 
promover os elétrons. 

Orbitais híbridos sp2 e sp3 

Quando nlisturamos certo nún1ero de orbitais a tômicos, obtemos o mesmo número de orbitais Juôridos. Cada 
um desses orbita.is híbridos é equivalente aos outros, mas apontam em d.ireção diferente. Assim, misturando um 
orbital 2s e um orbital 2p, temos com.o resultado dois orbitais híbridos sp equivalentes que apontam em sentidos 
o.postos (Figura 9.16). Outras combinações possíveis de orbitais atômicos podem sofrer hibridização para obter d.i
ferentes geometrias. Em, BF31 por exemplo, um elétron 2s no átomo de B pode ser promovido para um orbital 2p va
zio. Misturando o orbital 2s com dois orbitais 2p há o resultado de três orbitais tuôridos sp2 equivalentes (lê-se: 
's-p-dois'): 

2s 

ATIVIDADE 
Promoção de elétron e 
hibridização de orbitais li 

2p 

&dblr 

2s 2p sp2 2p 

Os três orbitais híbridos sp2 localizam-se no mesmo plano, afastados 120° 
(Figura 9.18). Eles são usados para fazer três ligações equivalentes com os três 
átomos de flúor, levando à geometria trigonal plana do BF3. Observe que um or
bital 2p vazio permanece sem sofrer hibridização. Esse orbital não-hibridizado 

será muito importante quando abordarmos ligações duplas na Seção 9.6. 
Um orbital s pode também se ousturar com os três o rbitais p no mes mo subnível. Por exemplo, o átomo de car

bono em CH4 forma quatro ligações equivalentes com os quatro átomos de hidrogênio. lmaginamos esse processo 
como resultante da mis tura dos orbitais atômicos 2s e os três 2p do carbono para criar quatro orbita.is luôridos eqtti
valentes sp3 (lê-se 's-p-três'): 

2s 2p 2s 2p sp3 

Cada um dos orbitais híbridos sp3 tem um lóbulo grande que aponta em direção aos vértices de um tetraedro, 
como mostrado na Figura 9.19. Esses orbitais híbridos podem ser usados para formar ligações de dois elétrons pela 
superposição com os orbitais atômicos de outro átomo, como H. Portanto, dentro da teoria de ligação de valência, 
podemos descrever as ligações em CH4 como a superposição de quatro orbitais híbridos sp3 equivalentes no carbo
no com os orbitais ls dos quatro átomos de H para formar qt1atro ligações equivalentes. 
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U n1 orbital s 

/ 
Hil>ridWIT 

Dois orbita is 11 

Orbi tais híbridos 
sr? mostrados juntos 
(apenas os lóbulos grandes) 

Três orbitais 
híbridos sp2 

Figura 9.18 Um orbital se dois 
orbitais p podem hibridizar para 
formar três orbitais híbridos sp2 

equivalentes. Os lóbulos maiores 
dos orbitais híbridos apontam em 
direção aos vértices de um 
triângulo eqüilátero. 

A noção de hibridização é usada de maneira similar para descrever as ligações em moléculas com pares de elé
trons não-ligantes. Ein H20, por exemplo, o arranjo ao redor do átomo de O central é aparentemente tetraédrico. 
Assim, pode-se imaginar que os quatro pares de elétrons ocupe orbitais híbridos sp3

. Dois desses orbitais contêm 
pares de elétrons não-ligantes, enquanto os outros dois são usados para formar ligações com os átomos de hidro
gênio, como mostrado na Figura 9.20. 

z 

X 

s 

z z 

+ + + 
y 

I 

y 
X X 

Px Py 

Hibridizar para formar quatro orbitais híbridos sp3 
V 

+ + + I 
/ / 

> .... ~ 

....-:::-
sp3 

~~ 
L: 109,5º 

/ 

' 
sp3 

z 

y 
X 

P: 

Figura 9 .19 Formação de quatro orbitais híbridos sp3 a partir de um conjunto de 
um orbital s e três orbitais p. 

Figura 9.20 A ligação na H20 
pode ser entendida como uma 
hibridização sp3 dos orbitais em O. 
Dois dos quatro orbitais híbridos 
superpõem-se com orbitais 1 s do H 
para formar ligações covalentes. 
Os outros dois são ocupados por 
pares de elétrons não-ligantes. 

ATIVIDADE 
Promoção de elétron e 
hibridização de orbitais Ili 



308 Química: a ciência central 

Hibridização envolvendo orbitais d ANIMAÇÃO 
Hibridização 

Os átomos no terceiro período e períodos subseqüentes podem usar orbí
tais d para formar orbitais híbridos. A místura de um orbital s, três orbitais p e 

um orbíta l d leva a cinco orbitais tubridos sp3d. Esses orbítais híbrídos estão direcionados para os vértíces de uma 
bipirâmide trigonal. A formação de orbítais híbridos sp3d é exempLificada pelo átomo de fósforo no PF~: 

3s 3p 3d 3d 

f <dlar 
[}[][ 1 1 1 1 11 ~1 ~I ~~ 

3s 3p 3d 

Similarmente, a mistura de um orbital s, três orbítaís p e dois orbitaís d fon1ece seis orbítais híbridos sp3d2
, que 

estão direcionados para os vértices de um octaedro. O uso dos orbitais d na construção de orbitais híbridos corres
ponde perfeitamente à noção de um nível de valêncía expandido. cm (Seção 8.7) As distribuições geométricas 
características dos orbitais lubridos estão resumidas na Tabela 9.4. 

Resumo 
Os orbitais h1bridos fornecem um modelo conveníente para usar a teoria de ligação de valência para descrever 

as ligações covalentes em moléculas cujas geometrias estão em conformidade com os arranjos p.revistos pelo mo
delo RPENV. A in1agem de orbitais lubridos tem valor previsível limitado; isto é, não podemos dizer de antemão 
que o átomo de nitrogênio em NH3 usa orbitais lubridos sp3

. Quando sabemos a geometria molecular, entretru1to, 
podemos empregar a lúbridização para descrever os orbitais atômicos usados pelo átomo central na ligação. 

Os seguintes passos pennitem-nos determinar os orbitais tubridos usados por um átomo na ligação: 
1. Desenhe a estr11t11ra de Lezvis para a molécula ou íon. 
2. Deternúne o arranjo usando o 111odelo RPENV. 
3. Especifique os orbitais híbridos necessários para acomodar os pares de elétrons com base em seu arranjo 

geométrico (Tabela 9.4). 
Esses passos estão ilustrados na Figura 9.21, que mostra como a hibridização empregada por Nem NH3 é 

determinada. 

NH3 
.. 

H- N- 1-1 
1 • 

1-1 
Estrutura de le1>'is 

. . 
' 

' ' ' f-J~N--' i , -H 
H 
Arranjo 

•• 

Figura 9.21 Os orbitais híbridos usados por N na molécula de NH1 são previstos primeiro desenhando a estrutura de 
Lewis; usa-se depois o modelo RPENV para determinar o arranjo e, a seguir, especificar os orbitais híbridos que 
correspondem à geometria. Esse é essencialmente o mesmo procedimento usado para determinar a estrutura molecular 
(Figura 9.6), exceto que a visão final está nos orbitais usados para fazer duas ligações de dois elétrons e para acomodar dois 
pares não- ligantes. 
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TABELA 9.4 Distribuições geométricas características dos conjuntos de orbitais híbridos 

Conjunto 
de orbita is 
atômicos 

s,p 

s,p,p 

s,p,p,p 

s,p,p,p,d 

s,p,p,p,d,d 

Conju nto de 
orb itais 
híbridos Geometria 

Dois sp 

Trêssp2 

Quatro sp3 

180" 

Trigonal 
plana 

Tetraédrica 

90º 

120º 

Bipiramidal 
trigonal 

90º 

Octaédrica 

Exem plos 



31 O Química: a ciência central 

COMO FAZER 9 .5 

Jndique a hibridização dos o rbitais empregados pelo áto1no central en1 cada um dos seguintes : (a) NH2- ; (b ) SF4 (veja 
em "Como fazer 9.2"). 

Solução 

Análise e Planejamento: para determinar os orbitais híbridos usados pelo átomo na ligação, devemos saber seu ar
ranjo. Assim, desenhamos a estrutura de Lewis para determinar o ntl.fllero de donúnios de elétrons ao redor do á ton10 
central. A hibridização está em conformidade com o número de domínios de elétrons e com o arranjo ao redor do áto
mo central como previsto pelo modelo RPENV. 
Resolução: (a) A estrutura de Lewis do NH2- é como a seguir: 

Uma vez que existem quatro doinínios de elétrons ao redor de N, o arranjo é tetraédrico. A hibridização que fornece 
um arranjo tetraédrico é sp3 (Tabela 9.4). Dois dos orbitais híbridos con têm pares de elétrons não-ligantes, e os outros 
dois são usados para fazer duas ligações d e dois elétrons com os átomos de hidrogênio. 

(b) A estrutura de Lewis e o arranjo do SP~ estão mostrados em "Como fazer 9.2". Existem cinco donúnios de elétrons 
ao redor de S, originando um arranjo bipiramidal trigonal Com um. octeto expandido de dez elétrons, um orbital d do 
enxofre deve ser usado. O arranjo bipiramidal trigonal corresponde a uma hibridização sp3d (Tabela 9.4). Um dos orbi
tais híbridos que aponta na direção equatorial contém uni par de elétrons não-ligante; os outros quatro são usados 
para fom1ar as ligações S - F. 

PRATIQUE 

Determine o arranjo e a hibridização do átomo ce11tral em (a) so/-; (b) SF6. 

Respostas: (a) tetraédrico, sp3; (b) octaédrico, sp)tl2
• 

p p 

Figura 9.22 Formação de uma 
ligação n pela superposição d e dois 
orbitais p. As d uas regiões d e 
superposição constituem uma 
ligação rr. 

9 .6 Ligações múltiplas 

Nas ligações covalentes que consideramos até aqui, a densidade eletrônica 
está concentrada s imetricamente ao redor da linha que une os núcleos (o eixo 
internuclear). Em outras palavras, a linha q ue os une passa pelo meio da região 
de superposição. Essas ligações são chamadas ligações sigma (cr). A superpo
sição de dois orbitais s como H1 (Figitra 9 .14 (a)), a superposição de um orbital s 
e um p con10 no H Cl (Figura 9.14 (b)), a superposição entre dois orbitais p como 
em 0 2 (Figura 9.14 (c)) e a superposição de um orbital p com um orbital híbri.
do sp como em BeF2 (Figura 9.17) são todos exe1nplos de ligações cr. 
Para descrever ligações múltiplas, devemos considerar um segundo tipo de li
gação que resulta da s uperposiÇc"io entre dois orbitais p posicionados perpen
dicularmente ao eixo internuclear (Figura 9.22). Essa superposição lateral de 
orbitais p produz uma ligação p i (n). Uma Ligação n é uma ligação covalente na 
q ual as regiões de superposição localizam-se perpendicularmente acima e 
abaixo do eixo internuclear. Diferentemente de uma ligação cr, ein un1a ligação 

n não existe probabilidade de encontrar o elétron no eixo internuclear. Como a superposição total nas ligações n 
tende a ser menor que em wna ligação cr, as ligações n geralmente são mais fracas que as ligações cr. 

Na maioria dos casos, as ligações simples são ligações cr. Uma ligação dupla consiste em uma ligação cr e uma 
ligação lt, e uma ligação tripla co11Siste em uma ligação cr e d uas ligações n:: 

H'- ~ H-\H /~e, ·N=N· . - . 
H/ H 

Uma ligação u Uma ligação a 
mais uma Ligação 7r 

\ 
Uma Ligação o 
mais duas Ligações lt 
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Para ver como essas idéias são usadas, considere o etileno (C2rLi), que pos
sui uma ligação dupla C = C. Os ângulos de ligação no etileno são todos de 
aproximadamente 120° (Figura 9.23), sugerindo que cada átomo de carbono 
usa orbjtais hSbridos sp2 (Figura 9.18) para formar ligações cr com o outro car
bono e com dois hidrogênios. Unia vez que o carbono ten1 quatro elétrons de 
valência, após a hibridização um elétron permanece no orbita l 2p não /Iibridizndo: 

&cit>r ITJ 1 1 1 1 1 1 1 HibridêL>r 

2s 2p 2s 2p 
? sp- 2p 

H H 

H H 

Figura 9 .23 Geometria molecular 
do etileno, C2H4• 

O orbital 2p não-hibridizado está diretamente perpendicular ao plano que contém os três orbitais tubridos sp2
• 

Cada orbital lubrido sp2 em um átomo de carbono contém um elétron. A Figura 9.24 mostra como as quatro li
gações cr C- H são formadas pela superposição dos orbitais híbridos sp2 no C com o orbital I s em cada átomo de H . 
Usa rnos o.ito elétrons para formar essas quatro Ugações de pares de elétrons. A ligação cr C-C é formada pela su
perposição de dois orbitais h.íbridos sp2

, um em cada átomo de carbono, e requer mais dois elétrons. A molécula de 
CiH~ tem um total de doze elétrons de valência, dez dos quais formam as cinco ligações cr. 

Os dois e létrons de valência restantes locaUzam-se .nos orbitais 2p não-hibridizados, um em cada um dos áto
mos de carbono. Esses orbitais 2p podem se superpor lateralmente, como m.ostrado na Figura 9.25. A densidade 
eletrônica resultante está concentrada acima e abaixo do eixo da ligação C - C, logo essa é uma ligação 7t (Figura 
9.22). Portanto, a ligação dupla C = C no etileno consiste em uma Hgação o e uma ligação n. 

Apesar de não poder observar experimental e diretamente u.ma ligação 1t (tudo que podemos observar é a posi
ção dos á tomos), a estrutura do etileno fornece forte apoio para sua presença. Primeiro, o co1nprime.nto da ligação 
C - C no etileno (l,34 À) é muito mais curto que em compostos com ligações simples C-C (1,54 A), consistente 
com a presença d e ligações duplas C = C mais fortes. Em segundo lugar, os seis átomos no C2H4 localizam-se no 
mesmo plano. Apenas quando os dois fragmentos C~ locaUzam-se no mesmo plano, os orbitais 2p que compreen
dem a ligação n podem atingir uma boa superposição. Se a ligação n estivesse ausente, não haveria razão para os 
dois fragmentos CH2 do etilen.o loca Uzarem-se .no mesmo plano. (Haveria rotação livre en\ tomo do eixo da ligação 
C-C.) Co1no as ligações rr necessitan1 de que partes da molécula sejam planares, elas podem introduzir certa rigi
dez nas moléculas. 

As ligações triplas também podem ser explicadas pelo uso de orbitais híbridos. O aceti leno (C2Hi), por exem
plo, é uma molécula linear contendo uma ligação tripla: I-I-C == C-I-I. A geometria linear sugere que cada áto
mo de carbono use orbi tais lubridos sp para formar as ligações cr com o outro carbono e um hidrogênio. Cada 
átomo de carbono, dessa forma, tem dois orbitais 2p restantes não-hibridizados com â ngulos retos entre eles e em 

H 
//H 

---e ~H 
a 

H 

--- H 

Dois lóbulos ~-;-"'=::::::::...--..__, 
de uma ligação n: 

H 

Figura 9.24 A hibridização de 
orbitais do carbono no etileno. 
A estrutura da ligação o é formada 
a partir dos orbitais híbridos sp2 

nos átomos de carbono. Os orbitais 
não-hibridizados 2p nos átomos de 
C são usados para fazer uma 
ligação n. 

Figura 9.25 A ligação n: no 
etileno é formada pela 
superposição de orbitais 2p 
não-hibridizados em cada átomo 
de e. A densidade eletrônica na 
ligação ;r está acima e abaixo dos 
eixos de ligação, enquanto nas 
ligações o a densidade eletrônica 
localiza-se diretamente ao longo 
dos eixos de ligação. Os dois 
lóbulos constituem uma ligação n. 
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Figura 9.26 A formação de duas 
ligações n no acetileno, C2H2, a 
partir da superposição de dois 
conjuntos de orbitais 2p 
não-hibridizados do carbono. 

COMO FAZER 9.6 

relação ao eixo do conjunto de orbitais h.tbridos sp (Figura 9.26). Esses orbitais 
p superpõem-se para formar um par de ligações tr. Portanto, a ligação tripla no 
acetileno consiste em uma ligação cr e duas ligações n. 

Apesar de ser possível fazer ligaçõesn a partir de orbitais d, a única Ligação 
n que consideraremos é a formada pela superposição de orbitais p. Essa liga
ção n pode formar-se apenas se orbitais p não-h.ibridizados estiverem presen
tes nos átomos ligados. Portanto, somente á tomos que hibridizaram sp ou sp2 

podem estar envolvidos em tais ligações n. Além disso, as ligações duplas e 
triplas (e, conseqüentemente, ligações tt) são mais comw'\S em moléculas com 
átomos pequenos, especialmente C, N e O. Átomos maiores, como S, P e Si, 
formam ligações n menos facilmente. 

O formaldeído tem a seguinte estrutura de Lewis: 

l·T 
\ . 
C=O: / . 

.1-1 

Descreva con10 as ligações no fornialdeído são fomiadas em termos de superposição dos orbitajs hibridizados e 
não-hibridizados apropriados. 

Soluça o 

Análise: pede-se descrever a ligação no formaldeído em termos de superposições de o rbitais. 

Planejamento: ligações simples serão do tipo sigma, enquanto Ligações duplas consistirão em urna ligação cr e unia Li
gação n. As maneiras pelas quais essas ligações são formadas podem ser deduzidas a partir da geometria molecular, 
que podemos usar utilizando o modelo RPENV. 
Resolução: o átomo de C tem três domínios de elétrons ao redor dele, o gue sugere uma geometria trigonal plana com 
ângulos de ligação de 120°. Essa geonietria implica orbitais híbridos sp2 em C (Tabela 9.4). Esses híbridos são usados 
para fazer as duas ligações cr C-1-! e uma ligação cr C - 0 . Nesse ponto resta um orbital 2p não-hibr idizado no carbo
no, perpendicular ao plano dos três orbitais hibridos sp2

• 

O ã tomo de O tambén1 tem três domínios de elétrons ao redor dele, logo deduziremos que ele também tem hibridiza
çãosp2. Um desses orbitais lubridos participa da ligação crC-0, enquanto os outros dois hibridos comportam os dois 
pares de elétrons não-ligantes no átomo de O. Portanto, silnilarmente ao átomo de C, o átomo de O teoi um orbital 2p 
não-hibridizado perpendicular ao plano da molécula. Os orbitais 2p não-hibridizados nos átomos de Cede O super
põem-se para formar uma ligação TC e - o, como ilustrado na Figura 9.27. 

PRATIQUE 

Considere a molécula de acetonitrila: 

H 
1 

H -C-C==N: 
1 

H 
(a) Deterntlne os ângulos de ligação ao redor de cada átomo de carbono; (b) dê a hibridização de cada um dos átomos 
de carbono; (e) determine o número total de ligações cr e n na molécula. 

Respostas: (a.) aproxiniadamente 109° ao redor de C da esquerda e 180° ao redor de C da direita; (b) sp3
, sp; (c) cinco li

gações cr e duas ligações rc. 

Fígura 9.27 Formação das ligações cr 
e n no formaldeído, H2CO. 

Unia ligação ;r ~;;:::;::::==::~--~ 
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Ligações n deslocalizadas 
Em cada uma das moléculas g ue discutimos até agui nesta seção, os elétrons ligantes estão locnlizados. Com isso 

queremos dizer que os elétrons cr e 1t estão totalmente associados com doís átomos que formam a ligação. Em mw
tas moléculas, entretanto, não podemos descrever adequadamente a ligação como inteiramente localizadas. Essa 
situação aparece particularmente em moléculas que têm duas ou mais estruturas de ressonância en volvendo liga
ções 1r. 

Uma molécula que não pode ser descrita com ligações 7t localizadas é o benzeno (C6H 6), que tem as duas estru
turas de ressonância a seguir: - (Seção 8.6) 

O· •O ou@ 

Para descrever as ligações no benzeno usando orbitais h.íbridos, primeiro escolhemos um esquema de hibridi
zação consístente com a geon1etria da molécula. Como cada átomo está rodeado por três á ton1os a ângulos de 120º, 
o conjw1to de orbitais híbridos apropriados ésp2

• As seis ligações cr C-C localizadas e as seis ligações crC - H lo
calizadas são formadas a partir de orbitais híbridos sp2

, como mostrado na Figura 9.28(a). Isso deixa um orbital 2p 
em cada carbono orientado perpendicularmente ao plano da molécula. A situação é mui to parecida com a do eti le
no, exceto qt1e agora temos seis orbitais 2p do carbono orientados em um anel (Figura 9.28(b )). Cada um desses or
bitais p contribw com um elétron para a ligação n. 

Uma representação que reflete an1bas as estruturas de ressonância ten1 os seis elétrons n; espalhados ao redor do 
anel todo, como mostrado na Figura 9.28(c). Essa figura corresponde ao desenho do 'círculo em um hexágono' que 
freqüentemente usamos para representar o benzeno. Esse modelo leva à descrição de cada ligação carbono-carbo
no como tendo comprimentos de ligação idênticos que estão entre os da ligação simples C-C (1,54 Â) e uma liga
ção dupla (1,34 Â), consistente com os comprimentos de ligação observados (1,4.0 À). 

Uma vez que não podemos descrever as ligações n no benzeno como ligações de pares de elétrons irtdividuais 
entre átomos vizinhos, dizemos que elas são d eslocalizadas entres os seis átomos de carbono. A deslocalização de 
elétrons em suas ligações n dá ao benzeno estabilidade especial, como será abordado na Seção 25.4. A deslocaliza
ção de ligaçõesn é também responsável pela cor de mwtas moléculas orgânicas. (Veja o quadro" A qtúmica no tra
balho" sobre corantes orgânicos no firtal deste capítulo.) Se assistir a llm curso de quíntica orgânica, você verá 
mtútos exemplos de como a deslocalização de elétrons influencia as propriedades das moléculas orgânicas. 

(a) Ligações <J (b) Orbitais atômicos 2p (e) Ligações ;r deslocalizadas 

Figura 9.28 As redes de ligação o e ;r no benzeno, C6H6. (a) Todas as ligações cr C - C e C - H localizam-se no plano da 
molécula e são formadas com orbitais híbridos sp2 do carbono. (b) Cada átomo de carbono tem um orbital 2p não-hibridizado 
que se localiza perpendicularmente ao plano molecular. (c) Os seis orbitais 2p superpõem-se, formando um orbital n que 
fica espalhado, ou deslocalizado, produzindo uma nuvem eletrônica no formato de uma rosca dupla acima e abaixo do 
plano da molécula. 
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o 
º" ,.......-N---o 

(a) 

_,....N--o o 

(b) 

Figura 9.29 (a) A ligação n 
N - O em uma das estruturas de 
ressonância do No1• . (b) 
Deslocalização das ligações n no 
íon N0 3- . 

Conclusões gerais 

COMO FAZER 9 .7 

Descreva a deslocalização das Ligações n, no íon nitrato, N03- . 

Solução 

Análise e Planejamento: o primeiro passo na descrição das Ligações no N03- é 
construir as estruturas de Lewis apropriadas. Se as estruturas de ressonância en
volvem a colocação de ligações duplas em diferentes posições, isso sugere que a 
componente n das ligações duplas está realmente deslocalizada da maneira sugeri
da pelas estruturas de ressonância. 

Resolução: na Seção 8.6 vimos que NO,- tem as três estruturas de ressonância a se
gtur: 

·o· . . 
li 
N 

:o/ 'õ·. . . . . .. 
• , • ) 

·o· •• . . 
1 

N 
:o/ ~ó· 
• • • • • 

Em cada uma dessas estruturas o arranjo no nitrogênio é tripenal plano, o que im
plica hibridização sp2 no á tomo de N. Os orbitais lubridos sp são usados para cons
truir as três Ligações cr N - O que estão presentes em cada un1a das estruturas de 
ressonância. 

O orbital 2p não-hibridizado no átomo de N pode ser usado para fazeras ligações n. 
Para qualquer uma das três estruturas de ressonância mostrada, poderíamos ima
ginar a fonnação de uma única ligaçãon N - O localizada, formada entre o orbital 
não-hibriclizado 2p no N e um orbital 2p em um dos átomos de O. Entretanto, como 
cada uma das três estruturas de ressonância contribui igualmente para a estrutura 
observada de NO; , representamos as ligações n como espalhadas, ou deslocaliza
das, sobre as três ligações N - O, como niostrado na Figura 9.29. 

PRATIQUE 

Quais das seguintes moléculas ou íons exibirão ligações deslocalizadas: 5031 503
2
· , 

ttiCO, 0 3 ou NH4~? 
Resposta: 503 e 0 31 porque há duas ou mais estruturas de ressonância envolvendo 
ligação npara cada uma dessas n1oléculas. 

Com base nos exemplos que vimos, podemos traçar algumas conclusões para usar o conceito de orbitais híbri
d os para descrever estruturas moleculares: 

1. Cada par de átomos ligados compartilha um o u mais pares de elétrons. Em cada ligação, no núnilno um 
par de elétrons está localizado no espaço entre os á tomos em uma ligação a. O conjunto apropriado de o r
bitais ru'bridos usado para formar as ligações a entre um á tomo e seus vizinhos é determinado pela geome
tria observada da molécu la. A correlação entre o conjunto de orbitais híbridos e a geon1etria ao redor de 
um átomo é dada na Tabela 9.4. 

2. Os elétrons em ligações a estão locaUzados nas regiões entre os dois átomos ligados e não contribuem sig
nificativamente para a ligação entre quaisquer outros dois átomos. 

3. Quando os átomos compartilham mais de um par de e lé trons, os pares adicionais estão nas ligações n. Os 
centros de densidade de carga em uma ligação n localizam-se acima e abaixo do eixo de ligação. 

4.. As moléculas com duas ou mais estruturas de ressonância podem ter ligações n q ue se estendem por mais 
de dois átomos Ligados. Os elétrons nas ligações n que se estendem por n1ais de dois á tomos estão desloca
lizados. 
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A química e a vida A q uímica da visão 

Nos (iltimos anos, os cientistas con1eçaran1 a entender a 
q uímica complexa da visão. A visão começci quando a luz é 
focalizada pelas lentes dentro da retina, a camada de células 
recobrindo o interior do globo ocular. A retina contém célu
las fotorrL'CL'Ploras conhecidas como bastonetes e cones (Figura 
9.30). A retina humana contém aproximadamente 3 milhões 
de cones e 100 milhões de bastonetes. Os bastonetes são sen
síveis à luz fraca e usados durante a visão noturna. Os cones 
são sensíveis às cores. As partes superiores dos bastonetes e 
cones contêm uma molécula chamada rodopsi11a. A rodopsi
na consiste em uma p roteina, chamada opsi11a, ligada a 
um pigmento violeta-avermelhado chamado refinai. As va· 
riações estruturais ao redor de uo1a ligação dupla na porção 
rctinal da molécula inicia uma série de reações q uímicas que 
resultam na visão. 

As ligações duplas entre os átomos são mais fortes q ue as 
ligações simples entre os mesmos áto1nos (Tabela 8.4). Por 
exemplo, uma ligação dupla C = C é mais forte (C(C = C) = 
614 kJ / molj que uma ligação simples (E(C - C) = 348 
kj / mol], ainda que não seja duas vezes maís forte. As recen
tes abordagens permitem-nos agora apreciar outro aspecto 
das ligações duplas: a dureza ou a rigidez que elas introdu-
1em nas moléculas. 

Imagine pegar o grupo - CH2, da molécula de etileno e 
girá-lo em relação a outro grupo - CH2, como mostrado na 
Figura 9 .31. Essa rotação destrói a superposição dos orbitais 
p, quebrando a ligação n, um processo q ue requer cons iderá
vel energia. Portanto, a presença de uma ligação dupla res
tringe a rotação das ligações na molécula. Por outro lado, 

Rotação de 9<l° 
ao redor da 
ligação dupla 

H 

1 1 

Figura 9.31 Rotação ao redor de uma ligação dupla 
carbono-carbono no etileno. A superposição dos orbitais p 
que formam a ligação n é perdida na rotação. Por essa 
razão, a rotação ao redor das ligações duplas não ocorre 
facilmente. 

Figura 9.30 Uma micrografia ampliada dos cones e dos 
bastonetes na retina do olho obtida com um microscópio 
eletrônico de varredura. Os cones possuem forma cônica e 
os bastonetes são cilíndricos. 

a mol('Cula pode rodar quase livremente ao redor do eixo de 
lígação nas ligações simples (a) porque esse movimento não 
afeta a superposição dos orbitais. Essa rotação pennite que as 
moléculas corn ligações simples torçam-se e dobrem-se quase 
como se seus átomos estivessem ligados por dobradiças. 

A visão depende da rjgidez das ligações duplas no reti
naJ. Em s ua forma normal, o retina( é mantido rígido por 
suas ligações duplas, como mostrado à esquerda na Figura 
9.32. A luz entrando no olho é absorvida pela rodopsina, e a 
energia é usada para quebrar a porção da ligação :;r da liga
ção dupla indicada. A molécula gira ao redor dessa ligação, 
mudando sua geometria. O retina( se separa da opsina, inici
ando as rc;ições que produzem um in1pulso nervoso, que o 
cérebro interpreta como a sensação da vis.'lo. &'\o necessárias 
apen;is cinco moléculas pouco espaçadas reagíndo dessa 
maneira para produzir a sensação da vis.'lo. Portanto, apenas 
cinco fótons de luz são necessários para estimular o olho. 

O retina) reverte-se lentamente a sua forma original e reU
ga-se à opsina. A lentidão desse processo ajuda a explicar 
por que a luz intensa causa cegueira temporária. A luz faz 
com que todo o retina! se separe da opsina, não deixando ne
nhuma outra molécuJa para absorver a luz. 

H CH3 H CH. t-1 
C H; 1 1 1 1 ' 1 

e~ /e~ /e~ /e~ /e~ ~ Opsina J e e e e N 
1 1 1 1 

c 11,H H H H 

Figura 9.32 Quando a rodopsina absorve luz visível, a componente :r da ligação dupla, em traços vermelhos, permite a 
rotação que produz uma mudança na geometria molecular. 
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9. 7 Orbitais moleculares 

A teoria de ligação de valência e os orbitais hlbridos permjtem-nos um caminho rureto a partir das estn1turas 
de Lewis para racionalizar as geometrias observadas das moléculas em termos de orbitais atômicos. Por exemplo, 
podemos usar essa teoria para. entender por que o metano tem a fórmula CH4, como os orbitais atômicos do carbo
no e do hidrogênio são usados para formar Ligações de pares de elétrons e por que o arran jo das ligações C - H ao 
redor do átomo ce11tral é tetraédrico. Entretanto, esse modelo não explica todos os aspectos da llgação. Ela não é 
be1n-sucedida, por exemplo, em descrever os estados excitados das moléculas, que deven1os entender para expli
car como as moléculas absorvem luz, fornecendo-lhes calor. 

Alguns aspectos de ligação são mais bem expHcados por outro modelo chamado teoria do orbital molecular. 
No Capítu lo 6 vio1os que os elétrons 11os átomos podem ser descritos por determinadas funções d.e onda, que cha
mamos orbitais atômicos. De 1n aneira similar, a teoria do orbital molecular descreve os elétrons nas moléculas 
usando funções de onda específicas chamadas orbitais moleculares. Os químicos usam a abreviatura OM para or
bital molecular. 

Os orbitais moleculares têm muitas das características dos orbitais atômicos. Por exemplo: um OM pode aco
modar um máximo de dois elétrons (de spins contrários), tem uma energia definida e podemos visualizar sua dis
tribuição de densidade eletrônica pelo uso de uma representação de superfície limite, como fizemos quando 
abordamos orbitais atômicos. Contudo, diferentemente dos orbitais atômicos, os OMs estão associados com a mo
lécula como um todo, e não com um único átomo. 

A molécula de hidrogênio 
Para a compreensão da abordagem utilizada na teoria do OM, começaremos com a molécula mais simples: a 

molécula de hidrogênio, H,. Usaren1os os dois orbitais atômicos ls (um em cada átomo de H) para 'construir' os or
bitais moleculares para a molécula de H2. Se111pre que dois orbitais atô111icos superpõe111-se,fonna1n-se dois orbitais 111ole
c11/ares. Portanto, a superposição dos orbitais l s dos dois átom os de hidrogênio para formar H2 produz dois OMs 
(Figura 9.33). 

O OM de mais baixa energia de H2 concentra densidade eletrônica entre os dois núcleos de hidrogênio e é cha
mado orbital molecular ligante. Esse OM na forma de salsicha resulta da soma dos orbitais atômicos de forma que 
as funções de onda dos orbitais atômicos acrescentam-se na região da ligação. Como u rn elétron nesse OM é forte
mente atraído por ambos os núcleos, o elétron é mais estável (de mais baixa energia) que no orbital l s de um. átomo 
de hidrogênio isolado. Sendo que ele concentra densidade eletrônica entre os núcleos, o OM segura os elétrons em 
uma ligação covalente. 

O OM de mais a lta energia na Figura 9.33 tem muito pouca densidade eletrônica entre os 11úcleos e é chan1ado 
orbital molecul ar antiligante. Em vez de acrescentare1n-se na região entre os núcleos, os orbitais atômicos cance
lam-se nessa região, e as maiores densidades eleh·ônicas estão em lados opostos aos núcl.eos. Portanto, esse OM ex
cl.ui os elétrons da mesma região na qual a ligação deve ser formada. U1n elétron nesse OM é na realidade repelido 
da região da ligação e é, conseqüentemente, menos estável (de mais alta energia) que o orbital atômico ls de um 
átomo de hidrogênio. 

A densidade eletrônica nos orbitais moleculares ligante e antiligante de H 2 está centrada ao redor do eixo inter
nuclear, uma Linha imaginária que passa pelos dois núcl.eos. Os OMs desse tipo são chamados orbitajs molecula
res s igma (cr). O orbita l molecular sigma ligante de H2 é rotulado cr1" o índ ice inferior indicando que o OM é 
formado de dois orbitais l s. O orbital molecular sigma antiligante de~ é rotulado a;, (lê-se: "sigma aster isco um 
s"), o asterisco indicando que o OM é antiligante. 

A interação dos dois orbit ais atômicos l s e os orbitais moleculares que resultam dessa interação pode ser repre
sentada por um diagrama de níveis de energia (também chamado diagrama de o rbital molecular), semelhante 

Figura 9.33 A combinação de dois 
orbitais atômicos 1 s de H forma 
dois orbitais moleculares (OMs) de H2• 

No OM ligante, cr1., os orbitais 
combinam-se positivamente, levando 
ao aumento da densidade eletrônica 
entre os núcleos. No OM antiligante, 
cr;,, os orbitais combinam-se 
negativamente na região da ligação. 
Observe que o OM cr;, tem um nó 
entre os dois núcleos. 
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Figura 9.34 Diagrama de níveis 
de energia para (a) a molécula de 
H2 e (b) a molécula hipotética de 
He2• 

aos da Figura 9.34. Tais diagramas mostram os orb.itais atômicos que interagem nas colunas à esquerda e à direita e 
os OMs na coluna do n1eio. Observe que o orbital molecular ligante,º'" tem menor energia que os orbitais ls, en
quanto o orbital antiJigante, o;, , tem maior energia que os orbitais l s. Similarn1ente aos orbitais atômicos, cada OM 

pode acomodar dois elétrons com spins emparelhados (princípio da exclusão de Pauli). - (Seção 6.7) 
O diagrama de orbital molecular da molécula de H 2 está mostrado na Figura 9.34(a). Cada átomo de H tem um 

elétron, logo existem dois elétrons em H2. Esses dois elétrons ocupam o OM ligante de mais baixa energia (o1, ) com 
seus spins emparelhados. Os elétrons que ocupam um orbital molecular ligante são chamados elétrons liga11tes. 
Como o orbital O is é mais baixo em energia que os orbitais l s isolados, a molécula de H 2 é mais estável que os dois 
átomos de .H separados. 

Por outro lado, a molécula hipotética He2 necessita de quatro elétrons para preencher seus OMs con10 na Figu
ra 9.34(b). Uma vez que somente dois elétrons podem ser colocados no orbital 0 151 os outros dois devem ser coloca
dos no orbital o:,. A diminuição de energia dos dois elétrons no OM ligante é anulada pelo aumento de energia 

dos dois eléh·ons no OM anti ligante. 1 

Ordem de ligação 

Na teoria do o rbital molecular a estabilidade de uma ligação covalente está relacionada com sua o rdem de li
gação, definida como a seguir: 

Ordem de ligação = !(número de elétrons ligantes - número de elétrons antiligantes) 

Isto é, a ordem de ligação é a metade da diferença entre o número de elétrons ligantes e o número de elétrons 
antiligantes. Tomamos a n1etade da diferença porque estamos acostumados a pensar nas ligações como pares de 
e létrons. Unta ordenz de ligação igual a 1represe11ta1111ta ligação sintples, ut11a orde11t de ligação igual a 2 representa ur11a li
gação dupla e unta orde111 de ligação igual a 3 representa 11tnn ligação tripla. Como a teoria do OM trata também de mo
léculas com um número ímpar de elétrons, ordens de ligação igual a 1/2, 3/2 ou 5/2 são possíveis. 

Ein virtude de H2 ter dois elétrons ligantes e zero elétrons antiUgantes (Figura 9.34(a)), a respectiva ordem de li
gação é 1. Uma vez que o He2 tem dois elétrons ligantes e dois elétrons antiligantes (Figura 9.34(b)), sua ordem de liga
ção é O. Uma ordem de ligação igual a O significa ligação inexistente. 

COMO FAZER 9 .8 

Qual é a ordem de ligação no íon He2 •7 Você esperaria que esse íon fosse estável em relação ao átomo de He separado e 
ao íon He+? 

Solução 

Análise e Planejamento: para deterntinar a ordem de ligação, devemos determinar o número de e létrons na molécula 
e como esses elétrons ocupam os orbitais OMs disponíveis. Os elétrons de valência de He estão no orbital ls. Coose
qüenten1ente, os orbitais l s combinam-se para fornecer um diagrama de OM semelhante ao de H 2• 

Resolução: o rua grama de níveis de energia para o íon He/ está mostrado na Figura 9.35. Esseion tem um total de três 
elétrons. Dois são colocados no orbital ligante e o terceiro, n.o orbital antiligante. Portanto, a ordem de ligação é: 

Ordem de ligação=! (2-1) = ! 

1 Na realidade, os OMs antiligantes são ligeiramente mais desfavoráveis que os OMs Ligantes são favoráveis. Portanto, quando 
existir o mesn10 nú1nero de elétrons em orbitais molecuJares ligantes e antiligantes, a energia da molécula será um pouco n1ilior 
que para os átomos isolados, e não haverá formação de ligação. 
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Figura 9.35 Diagrama de níveis de 
energia para o íon He/ . 
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Uma vez que a ordem de ligação é maior que O, supõe-se que o íon molecular Hez+ seja estável en1 relação aos átomos de 
He separados e ao íon He •. A formação de H~ • na fase gasosa tem sido demonstrada em experimentos laboratoriais. 

PRATIQUE 

Determine a ordem de ligação do íon ~ -. 
Resposta:l 

9.8 Moléculas diatômicas do segundo período 

Exatamente co1no tratamos a ligação em~ usando a teoria do orbital molecular, podemos considerar a descri
ção de OM de outras moléculas diatômicas. inicialmente res tringiremos a abordagem para moléculas díatômicas 
lzo111011ucleares (as compostas de dois átomos idênticos) de elementos do segundo período da tabela periódica. 
Como vimos, o procedimento para determinar a distribuição de elétrons nessas moléculas se aproxirna do usado 
para H 2• 

Os átomos do segundo período tê m orbitais de valência 2s e 2p; predsan1os considerar con10 eles interagem 
para formar OMs. As seguintes regras resumem a formação de OMs e como eles são ocupados pelos elétrons: 

1. O número de OMs formado é igual ao número de orbitais atômicos combinados. 
2. Os orbitais atômicos se combinam mais efetivamente com outros orbitais atômicos de energias similares. 
3. A eficiência com a qual dois orbitais atômicos se combinam é proporcional à superposição entre eles, isto é, 

à medida que a superposição au.menta, o OM ligante diminui em energia e o OM aumenta. 
4. Cada OM pode acomodar, no máximo, dois elétrons, com seus spins emparelhados (prinópio da exclusão 

de PauJi). 
5. Quando os OMs de mesma energia são ocupados, um elétron entra em cada orbitaJ (com o 1nesmo spin) 

antes de ocorrer o emparelhamento (regra de Hund). 

Orbitais moleculares para Li2 e Be2 

O lítio, o primeiro elemento do segundo período, tem configuração eletrônica ls22s1
• Quando o lítio metájjco é 

aquecido acima de seu ponto de ebtilição (1.342 ºC), moléculas de Li2 são encontradas na fase de vapor. A estrutura 
de Lewis para Li2 indica uma ligação simples Li - Li. Usaremos agora os OMs para descrever a ligação em Li2• 

Como os orbitais l s e 2s de Li são tão diferentes em energia, podemos assumir que o orbital l s en1 um átomo de 
Li interage apenas com o orbital ls do outro (regra 2). De maneira semelhan te, os orbitais 2s de Li interagem apenas 
entre si. O diagrama de níveis de energia está mostrado na Figura 9.36. Observe que a combinação de quatro orbi
tais atômicos produz quatro OMs (regra 1). 

Os orbitais l s de Li combinam-se para formar os OMs ligante e antiligante cr1, e cr;, , como em H2• Os orbitais 2s 
interagem exatamente do mesmo modo, produzindo OMs ligantes (cri,) e antiligantes (cr;, ). Como os orbitais 2s de 
Li estendem-se até mais distantes do núcleo que os orbitais l s, os orbitais 2s superpõem-se mais eficazmente. 
Como resultado, a separação de energia entre os orbitais º2.• e cr;, é maior que para os OMs derivados do 1s. Entre
tanto, os orbitais ls de Li são tão mais baixos em energia que os orbitais 2s, que o OM antiHgante cr;, mesmo assim 
está abaixo do OM Ligante º is· 

Cada áto1no de Li tem três elétrons, de forma que seis elétrons devem ser colocados nos OMs de Li2• Como 
mostrado na Figura 9.36, eles ocupam os OMs cr1s, cr~ e cr:zs, cada um com dois e létrons. Existem quatro elétrons nos 
orbi tais ligantes e dois nos orbitais antiligantes, logo a ordem de ligação é igual a 1. A molécula tem ligação sim
ples, em concordância com sua estrutura de Lev.1is. 



1 
I 

I 
I 

2sl l1 1 

1 
I 

\ 
\ 

\ 
\ 

"' \ 
'So ... 
QJ 

Ji 
I 

I 

1 s2 1 1~ 1 
I 

I 

' ' Li ' 

14 .. 
1 ª is \ 

\ 
\ 
\ 
\ 

I 
I 

I 

11 ~ 1 ªis 
I 

I 

l ltl ª1~ \ \ 
\ 

\ 

11 ~ 1 ais // 
/ 

Li2 

Capítulo 9 Geometria molecular e teor.ias de ligação 319 

[ 1 ~ 

11 ~ 11s2 
Li 

Figura 9.36 Diagrama de níveis de 
energia para a molécula de Lí2• 

Uma vez que ambos os Orvls cr1, e cr;, de Li2 estão completamente preenchidos, os orbitais 1s praticamente não 
contribuem com a ligação. A Ligação s imples deve-se à interação dos orbitais de valência 2s nos átomos de Li. Esse 
exemplo ilus tra a regra geral de que os elétrons de cerne não contrib11e111 signiftcativan1ente para a ligação 11a fonnnção da 
1110/écula. A regra é equivalente a usar apenas os elétrons de va lência quando desenhamos as estruturas de Lewis. 
Portanto, não precisamos considerar daqui para frente os orbitais ls quando abordarmos as moléculas diatômicas 
do segundo período. 

A descriçãodoOM de Be2 seg_uesem dificuldades a partir do diagrama de níveis de energia para Li2• Cada átomo 
de Be tem quatro elétrons (ls22s2

), de forma que devemos colocar oito elétrons nos orbitais molecu lares. Assim, 
preenchemos con1pletamente os OMs cr1,, cr~ , cri_, e cr;, . Temos um nún1ero igual de elétrons ligantes e antiligantes, 
tomando a ordem de ligação igual a O. De acordo com essa análise, Be2 não existe. 

Orbitais moleculares a partir de orbitais atômicos 2p 
Antes que possamos considerar as moléculas restantes do segundo período, devemos olhar os OMs que resul

tam d a combinação dos orbitais atômjcos 2p. A interação entre os orbitais pé mostrada na Figura 9.37, onde esco
lhemos arbitrariamente o eixo z como o eixo inte rnuclear. Os orbitais 2p: orientam-se fronta lmente. Da mesma forma 
como fizemos co1n os orbitais s, podemos con1binar os orbitais 2p: de duas maneiras. Uma combinação concentra 
densidade eletrônica entre os núcleos e é, portanto, um orbital molecular ligante. A outra combinação exclui densida
de eletrônica da região de ligação; é um orbita 1 molecular antiligante. En1 cada um desses OMs a densidade eletrôni
ca localiza-se ao longo da linha que contém os núcleos, sendo eles orbitais n'l.olectúares cr: cr2p e cr;P. 

Os outros orbitais 2p superpõen1-se lateralmente e concentram densidade e letrônica em lados opostos da Linha 
que contém o núcleo. Os OMs desses tipos são cJ1amados orbitais moleculares pi (n). Obtemos um OM n combi
nando os orbitajs atômicos 2p, e um outro a partir dos orbitais atômicos 2Py· Esses dois orbitais moleculares n:2P têm 
a mesma energia; são degenerados. Similarmente, obtemos dois OMs antiligantes n;P. 

Os orbitais 2p= nos dois átomos apontam diretamente um para o outro. Dessa forma, a superposição de dois or
bitais 2p, é maior que para os orbitais 2p" e 2p .•. Assim, a partir da regra 3 esperamos que o OM cr2/> seja de energia 
mais baixa (mais estável) que os OMs 7tip. lgua:Jmente, o OM cr;,, deverá ter energia maior (menos estável) que os 
OMs Jt;P . 
Configurações eletrônicas para 82 até Ne2 

Temos, independentemente, até aqw considerado os OMs que resultam dos orbitais s (Figura 9.33) e dos orbitais 
p (Figura 9.37). Podemos combinar esses orbitais para construir um diagrama de níveis de energia (Figura 9.38) 
para 01oléculas diatômicas homonucleares dos eleinentos do boro até o neônio; todos eles têm orbi tais atômicos de 
valência 2s e 2p. As seguintes características do diagrama são notáveis: 

1. Os orbitais atômicos 2s têm menor energia que os orbitajs atômicos 2p. - (Seção 6.7) Conseqüentemente, 
ambos os orbitais 1nol.ecuJares que resultam dos orbitais 2s, o Ugante cri., e antiligante cr; . têm menor ener

gia que o OM de mais baixa energia que é derivado dos orbitais atômicos 2p. 
2. A superposição de dois orbitais 2p= é maior que as dos dois orbitais 2P.r e 2p!f. Como conseqüência, o OM 

ligante. cr2p é mais baixo em energia que os OMs n'!pl e o OM antiligante a;,, é mais alto em energia que os 
OMs 1t2,, · 
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Figura 9.37 Representações de (a) 
superfície limite dos orbitais 
moleculares formados pelos 
orbitais 2p dos dois átomos. Cada 
vez que combinamos dois orbitais 
atômicos, obtemos dois OMs: um 
ligante e um antiligante. Em (a) os 

2p:. orbitais p superpõem-se 
frontalmente para formar OMs cr 

(b) e cr*. Em (b) e (e) eles 
superpõem-se lateralmente 
para formar OMs 7t e ir*. 

(e) 
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3. Ambos os orbitais moleculares n2p e n;,, são dupla111e11te degenerados, isto é, existem dois orbitais molecula
res degenerados de cada tipo. 

Al1tes de podern1os adicionar elétrons ao diagrama de níveis de energia na Figura 9.38, existe mais um efeito 
que devemos observar. Temos construído os diagramas considerando que não existe interação entre o orbital 2s de 
um átomo e os orbitais 2p do outro. Essas interações afetam a energia dos orbitais moleculares a 21 e O"q. de tal forma 
que esses OMs separam-se 1nais em energia, o a2s cai em energia e o crip sobe em energia (Figura 9.40). Essas intera
ções 2s-2p são fortes o suficiente para que a ordem energética dos OMs possa ser alterada: para B21 C2 e N2 o OM crip 
tem maior energia que o OMs nip. Para o 0 2, F2 e Ne2, o OM cr2p tem n1enor energia que o OMs nip. 

Figura 9.38 Diagrama de níveis de 
energia para os OMs das moléculas 
diatômicas homonucleares do 
segundo período. O diagrama supõe 
que não exista interação entre o 
orbital atômico 2s em um átomo 
e os orbitais atômicos 2p no outro, 
e os experimentos mostram que ele 
serve tão-somente para 0 2, F2 e Ne2• 

D ot. 
~, --1 1 

1 1 
1 
1 

1 
1 

1 

' 1 
1 I 

J I 
\ 1 

J'f~ ', \ I 
1 I ,, \ 1 

\\ 

\\ 1/ 

\ ' J ' ,, tt2J,,'1 
1 \ .,..-'T""" / 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

''---1 1 
, D , 

ãz,, 



Capítulo 9 Geometria molecular e teor.ias de ligação 321 

Energia dos orbitais 
n1oleculares n 2p _ ,.. 

• 

--- -

Aumento da interação 2s-2p 

, , ------- -----, , ,, 

,, 
. -- .. _ . 

' 

crt 0 ------- ---- --.. 0 

Figura 9.39 Superposição entre um 
orbital 2s em um átomo de molécula 
diatômica e o orbital 2p, em outro 
átomo. Essas interações 2s-2p podem 
alterar a ordem energética dos OMs 
da molécula. 

Figura 9.40 Quando os orbitais 2s e 
2p interagem, o OM cr2, diminui em 
energia e o cr2P aumenta. Para 02' F2 e 
Ne2, a interação é pequena e ? OM cr2P 

permanece com menor energia que o 
OMs 712"' como mostrado na Figura 
9.38. Para B2, C2 e N2, a interação 
2s-2p é grande o suficiente para que o 
OM cr2P aumente acima dos OMs 7!2P' 

como mostrado mais à direita. 

Dada a ordem de energia dos orbitais moleculares, é uma questão simples determinar as configurações eletrô
nicas para as molécuJas diatômicas de 62 a té Ne2. Por exemplo, um átomo de boro tem três elétrons de valência. 
(Lembre-se de que precisamos considerar os elétrons mais internos do l s.) Assim, para 82 devemos colocar seis elé
trons nos OMs. Quatro destes ocuparão por completo os orbitais moleculares crl< e o;, , levando à inexistência de li
gação líquida. Os dois últimos elétrons são colocados nos OMs ligantes 'ltip; um é colocado em cada OM it'4, com o 
mesmo spin. Dessa forma, o B2 tem ordem de ligação igual a 1. Cada vez que nos movermos para a direita no segun
do período, mais dois elétrons deverão ser colocados no diagrama. Por exemplo, movendo-se para C2, temos mais 
dois elétrons que em B2, e esses elétrons serão colocados nos OMs ~preenchendo-os completamente. As configura
ções eletrônicas e as ordens de ligação para as moléculas diatômicas de B2 até Ne2 são dadas na Figura 9.41. 

Interações 2s-2p grandes Interações 2s-2p pequenas 

B2 C2 N2 0 2 F2 Ne2 

.. 
ª 2p D D D • ª 21• D D DO 
• " 21> rn rn rn n:ip [illJ []]JIJ []]JIJ 

0 2,. D D DO 1Tzp []]JIJ []]JIJ []]JIJ 
n 2p [illJ []]JIJ []]JIJ a 2p [[] [[] De 
a {s [[] [[] DO * ª 2s DO [[] []] 

ª ' -· []] [ill []] Uzs [ill [ill [ill 
Ordem de Ligação t 2 3 2 t o 
Entnlpi« d e lígação (kj / mo l) 290 620 941 495 155 -
Comp rimento de lígação (Â) 1.59 1.31 l,10 1.21 1,43 -
Comportamento orngnético Paramagnético Dia magnético Diamagnético Pnramagnético Diamn~'l1ético -

Figura 9.41 Configurações eletrônicas de orbitais moleculares e alguns dados experimentais para várias moléculas 
diatômicas do segundo período. 
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Figura 9.42 Experimentos para 
determinar as propriedades 
magnéticas de uma amostra. (a) A 

amostra é primeiro pesada na ausência --L~~~=~ 
de campo magnético. (b) Quando se 
aplica um campo, uma amostra 
diamagnética tende a mover-se para 
fora do campo e, portanto, parece ter 
massa menor. (c) Uma amostra 
paramagnética é puxada para o 
interior do campo e, portanto, parece 
ganhar massa. O paramagnetismo é 
um efeito muito maior que o 
diamagnetismo. 

Amostra 

(a) 

Configurações eletrônicas e propriedades moleculares 

s s 

(b) (e) 

O comportamento de uma substância em certo campo magnético fornece uma compreensão clara da distribui
ção de seus elétrons. As molécuJas com um ou mais elétrons desemparelhados são atraídas para um campo mag
nético. Quanto mais elétrons desemparell1ados em uma espécie, mais forte serão as forças de atração. Esse tipo de 
comportamento magnético é chamado paramagn etismo. 

As substâncias qtte não têm elétrons desemparell1ados são fracamente repelidas por um campo magnético. 
Essa propriedade é chamada diamagnetismo. O diamagnetismo é um efeito muito mais fraco que o paramagnetis
mo. Um método direto para medir as propriedades magnéticas de ttma substância, ilustrado na Figura 9.42, envol
ve pesar a substância na presença e na ausência de campo magnético. Se a substância for paramagnética, ela 
parecerá pesar mais no campo magnético; se ela for diamagnética, parecerá pesar mei1os. Os comportamentos 
magnéticos observados para as molécuJas diatômicas dos e lementos do segundo período estão de acordo com as 
configurações eJetrô1ucas mostradas na Figura 9.41. 

As configurações eletrônicas podem também ser relacionadas com as distâncias de Ligação e entalpias de liga-, 
ção das moléculas. oao (Seção 8.8) A proporção que a ordem de ligação aun1enta, as distâncias de ligação diminuem 
e as entalpias aumentam. N2, por exemplo, cuja ordem de ligação é 3, tem a distància de ligação mais curta e a 
maior entalpia de ligação. A molécuJa de N2 não reage facilmente com outras substàncias para formar compostos 
nitrogenados. A maior ordem de ligação da molécuJa ajuda a explicar sua excepcional estabilidade. Devemos ob
servar também, entretanto, que as moléculas com as mesmas ordens de ligação não têm as mesmas distâncias de 
ligação e entalpias de ligação. A ordem de ligação é somente uni fator influenciando nessas propriedades. Outros 
fatores incluem as cargas nucleares e a extensão da superposição dos orbitais. 

A Ligação na molécula do dioxigênio, 0 2, é especiaJmente interessante. A respectiva estrutura de Lewis mostra 
uma ligação dupla e um completo emparelhamento de elétrons: 

• • • • O= O 
• • • • 

A curta distância de ligação O- O (1,21 Â) e a relativamente alta entalpia de ligação (495 kJ/mol) estão de 
acordo com a presença de uma ligação dupla. Contudo, a molécula supostamente contém dois elétrons desempa
relhados. O paramagnetismo do 0 2 é demonstrado na Figura 9.43. Apesar de a estrutura de Lewis falhar em res
ponder pelo pararnagnetismo de 0 2, a teoria do orbital molecular determina corretamente que existe1n dois 
eJétrons desemparelhados nos orbitais 1t;

1
, da molécula (Figt1ra 9.41). A descrição do OM também indica correta

mente uma ordem de ligação igual a 2. 
Indo de 0 2 para F2 adicionamos mais dois e létrons, preenchendo completamente os OMs 1t;P . Assim, espera-se 

que F2 seja diamagnético e tenha uma ligação simples F - F, de acordo com sua estrutura de Lewis. Finalmente, a 
adição de mais dois elétrons faz Ne2 preencher completamente todos os OMs ligantes e antiligantes; em conse
qüência, a ordem de ligação de Ne2 é zero, e espera-se que a n1olécula não exista. 
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Figura 9.43 0 2 líquido 
derramado entre os pólos de um 
eletroímã. Uma vez que cada 
molécula de 0 2 contém dois 
elétrons desemparelhados, 0 2 é 
paramagnético. Por isso, é atraído 
para o campo magnético e forma 
uma ponte entre os pólos do 
eletroímã. 

Determine as seguintes propriedades de 0 2 ' : (a) número de elétrons desemparelhados; (b) ordem de l.igação; (c) ental
pia de ligação e con1primento de ligação. 

Solução 

Análise e Planejamento: para determinar as propriedades solicitadas, devemos determinar o número de elétrons em 
0 2' e, em seguida, escrever o diagrama de OM. Os elétrons desemparelhados são aqueles sem um companlieiro de 
spin oposto. A ordem de ligação é a metade da diferença entre o número de elétrons ligantes e antiligantes. Após cal
cular a ordem de l.igação, podem.os compará-la com moléculas similares na Figura 9.41 para estimar a entalpia e o 
comprimento de ligação. 

Resolução: (a) O ion 0 1 ' tem 11 elétrons de valência, um a menos que 0 2• O elétron removido de 0 2 para formar 0 2• é 
um dos dois elétrons desemparelhados rr" (veja Figura 9.41). Portanto, 0 2• tem apenas um elétron desemparelhado. 

(b) A molécula tem oito elétrons ligantes (o mesmo número do OJ e tres elétrons antiligantes (un1 a menos que o 0 2). 
Portanto, sua ordem de ligação é: 

Ordem de ligação = ~ (8 - 3) = 2 ~ 
(e) A ordem de ligação de 0 2; está entre aquela para 0 2 (ordem de ligação 2) e a do N 2 (ordem de ligação 3). Assim, 
a entalpia de ligação e o comprimento de ligação devem estar entre aqueles de 0 2 e de N21 aproximadamente 720 kJ / mole 
l,15 Á, respectivamente. A entalpia de ligação e o comprimento de ligação observados para o fon são 625 kJ / n10! e 1,123 Á, 
respectivamente. 

PRATIQUE 

Determine as propriedades magnéticas e a ordem de Ligação para (a) o íon peróxido, O/ º; (b) o íon acetileto, c,_2
•• 

Respostas: (a) diarnagnético, l; (b) diao1agnético, 3. 

Moléculas diatômicas heteronucleares 
A molécula NO é uma molécula diatômica heteronuclear, ou seja, contém dois elementos diferentes. Tem sido 

mostrado que ela controla várias funções importantes no organismo. Este a usa, por exemplo, para relaxar os mús
culos, matar células estranhas e reforçar a memória. A.ntes de 1987 não se suspeitava que ela tinha um importante 
papel no metabolismo humano porque o NO tem um nüm.ero ímpar de elétrons e é altamente reativo. A molécula 
ten111 elétrons de valência, e duas possíveis estruturas de Lewis podem ser desenhadas. Aquela con1 as cargas for
mais mais baixas coloca o elétron [mpar no átomo de nitrogênio: 

- 1 + I 
• • • • • • N=O• •N= O 
• • • • • • • • 

Ambas as estruturas indicam a presença de ligação dupla, mas o comprimento de ligação experimenta! (1,15 Â) 
sugere uma ordem de ligação maior cm (Tnbcla 8.5). Como trata1nos o NO usando o modelo de OM? 
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Figura 9.44 Diagrama de energia de 
OM para NO. 
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Se os áton1os em uma molécula diatômica heteronuclear não diferiren1 tanto em suas eletronegatividades, 
a descrição de seus OMs lembrarão os das moléculas diatômicas homonucleares. O diagrama de OM para NO está 
mostrado na Figura 9.44. Os orbitais atômicos do átom.o mais eletronegativo de O têm energia ligeiramente menor 
que os de N. Contudo, o diagrama de níveis de energia de OM é tratado de forma muito similar que para molécula 
dia tômica homonuclear. Existem oito elétrons ligantes e três antiligantes, fornecendo wna ordem de ligação de 1 (8 
- 3) = 2 t, que está mais de aco.rdo com o experimento do que a estrutura de Lewis. 

A química no trabalho Corantes orgânicos 

A química da cor tem fascinado as pessoas desde os tem
pos antigos. As cores brilhantes ao seu redor- as das roupas 
e dos alimentos que você come-são relativas à absorção se
letiva de luz pelos produtos químicos. A luz excita os elé
trons nas moléculas. Em uma figura, podemos visualizar a 
luz excitando os e létrons de um orbital molecular preenchi
do para un1 vazio de energia mais alta. Como os OMs têm 
energias definjdas, apenas a luz de comprimentos de onda 
especificos pode excitar os elétrons. A situação é análoga 
àquela dos espectros de linhas. C1:D (Seção 6.3) Se o con1pri
mento de onda apropriado para excitar os elétrons está na 
parte visível do espectro eletromagnético, a substância apa
recerá colorida: determinados comprin1entos de onda de luz 
branca são absorvidos, outros não são. A luz vermeU1a de si
nais luminosos de tráfego aparece vermelha porque só ela é 
transmitida através das lentes. Os outros comprimentos de 
onda da luz visível são absorvidos por elas. 

Ao usar a teoria do orbital molecular para discutir as absor
ções de 1 uz pelas moléculas, podemos nos ater a dois OMs em 
particular. O orbital 111olec11lar ocupado 111ais alto (HOMO) é o 
OM de energia n1rus alta que contém elétrons. O orbital 1nolec11-
/ar desocupado ruais baixo (LUMO) é o OM de mais baixa ener
gia que contém elétrons. Em N2, por exemplo, o HOMO é o 
OM ?tip e o LUMO é o OM n;r (Figura 9.41). A ruferença de 

energia entre o HOMO e o LUMO-conhecida como a lacuna 
HOMO-LUMO- está relacionada com o mínimo de energia 
necessário para excitar um elétron em uma molécula. As subs
tâncias incolores ou brancas geralmente têm uma laclma 
HOMO-LUMO grande, de maneira que a luz visível não tem 
energia suficiente para excitar uni elétron a uLn ruvel mais 
alto. O mínimo de energia necessário para excitar um elétron 
em N2 corresponde à luz com comprimento de onda n1enor 
que 200 nm, que é bem distante na parte ultravioleta do espec
tro (Figura 6.4). Como resultado, N2 não pode absorver ne
nhuma luz visível e, por isso, é incolor. 

Muitas cores ricas são produzidas por corantes orgânicos, 
moléculas orgânicas que absorvem fortemente comprimen
tos de onda selecionados de luz visível. Os corantes são mais 
conhecidos como substâncias usadas para fornecer cores vi
brantes aos tecidos. Eles também são utilizados em filmes fo
tográficos coloridos e em novas aplicações de alta tecnologia, 
con10 os discos compactos chamados discos CD-R (Figura 
9.45). Em um disco CD-R unia fina camada de corante orgâ
nico transparente é prensada entre uma superfície refletiva e 
um polímero transparente e rígido. Os dados são 'queima
dos' no disco CD-R por um laser. Quando o laser atinge a tin
tura, as moléculas do corante absorvem luz, mudando a 
estrutura, e tom.aro-se opacas. A produção seletiva desses 
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'buracos' opacos no disco CD-R fornece-lhe a capacidade de 
arn1azenar dados na forma binária ('transparente' e 'opa
co'). Como a estrutura do corante é irreversivelmente alte
rada quando os dados são escritos no disco, esses dados só 
podem ser escritos uma vez em qualquer parte determinada 
do disco. 

Os corantes orgânicos contêm extensivamente elétrons rc 
deslocalizados. As moléculas contêm átomos predominante
mente hibrjdizados sp2

, como os átomos de carbono no ben
zeno (Figura 9.28). lsso deixa um orbital p não-hibridizado 
em cada átomo para fom1ar ligações rr com áton1os vizinhos. 
Os orbitais p estão arranjados de tal forma que os elétrons po
dem estar deslocalizados pela molécula inteira; dizemos que as 
ligações rc são conj11gnd11s. A lacuna HOMO-LUMO em tais mo
lécu las decresce à medida que o número de ligações duplas 
conjugadas aumenta. O butadieno (C4HJ, por exemplo, tem 
ligações carbono-carbono duplas e simples alternadas: 

H H 
1 1 

H......_ -:?e, -:?e, e e H 
1 1 

H H 

ou 

A representação da direita é a notação simplificada que os 
químicos usam para moléculas orgânicas. Existem átomos 
de carbono irnplicitos no final dos três segmentos retos e há, 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

Figura 9.45 Os corantes possuem 
uma ampla variedade de aplicações 
importantes, desde o tingimento de 
tecidos (à esquerda) até a produção 
de filmes fotográficos e CDs 
graváveis para o armazenamento 
de dados digitais (CD-R). 

também, implícitos, átomos de hidrogênio suficientes para 
perfazer um total de quatro ligações em cada carbono. O bu
tadieno é plano, de forma que os orbitais p não-hibridizados 
no carbono estão apontando na mesma direção. Os elétrons 7t 

estão deslocalizados entre os q uatro átomos de carbono, e diz
se que as duplas ligações estão conjugadas. 

Como o butadieno tem apenas duas duplas ligações con
jugadas, ele tem uma Lacuna HOMO-LUMO razoavelmente 
grande. O butadieno absorve luz a 217 nm, bem dentro da r~ 
gião do ultravioleta do espectro. Portanto, ele é incolor. Se 
nos mantivermos adicionando novas Jjgações duplas conju
gadas, a lacuna HOMO-LUMO .mantém-se em diminuição 

até que a Luz visível seja absorvida. O f3-caroteno, por exem
p lo, é a principal substância responsável pela cor laranja das 
cenouras. 

O 13-caroteno contém 11 ligações duplas conjugadas; seus 
elétrons it estão extensivamente deslocaU2.ados. Ele absorve 
luz de comprimento de onda de 500 nm, no meio da região 
do visível do espectro. O corpo humano converte o p-carote
no em vitamina A, que por sua vez é convertida em retina!, 
um componente da rodopsi1111, encontrado na retina d~ olhos. 
(Veja o quadro "A química e a vida" na Seção 9.6). A absor
ção de luz visível pela rodopsina é a principal razão pela qual 
a luz 'visfvel' é realmente visível. Portanto, parece existir 
uma boa base para a máxima de que comer cenouras é bom 
para a visão. 

/J·carotcno 

O etlXOfre ele1nentar é wnsólido amarelo q ue consiste em moléculas de Ss· A estrutura da molécula de Ss é um anel de 
oito menlbros pregueado (Figura 7.28). O aquecimento de enxofre elementar a altas temperaturas produz moléculas 
gasosas de 52: 
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(a) Com respeito à estrutura eletrônica, qual elemento no segundo período da tabela periódica é mais simiJar ao enxo
fre? (b) Use o modelo RPENV para determinar os ângulos de ligação S- S - S no 58 e a hibridização doS no 58. (c) Use 
a teoria do OM para determinar a ordem de ligação enxofr~nxofre em 52. É esperado que essa molécula seja d iamag
nética ou paramagnética? (d ) Use as entaJpias de ligação média (Tabela 8.4) para esfimar a variação de entalpia na rea
ção que acaban1os de descrever. A reação é exotérnúca ou endotérnúca? 

Solução (a) O enxofre é um elemento do gn1po 6A com uma con.figura~ão [Ne]3s13p' . A intenção é de que ele seja 
muito similar eletronicamente ao oxigênio (configuração eletrônica [Hej2s 2p' ), que está imediatamente acima dele na 
tabela periódica. am (Capítulo 7, Introdução) (b) A estrutura de Lewis de 58 é mostrada a seguir. 

:S-S: 
.. / "·. :s s: 
1 1 :s s: .. , / .. 

:s-s: 
• • • • 

Existe uma ligação simples entre cada par de átomos de enxofre e dois elétrons não-ligantes em cada átomo de S. Por
tanto, vemos quatro domínios de elétrons ao redor de cada átomo, e esperaríamos um arranjo tetraédrico correspon
dendo a uma hibridização spJ. - (Seções 9 .2 e 9 .5) Por causa dos pares não-ligantes, esperaremos os ânguJos S - S - S 
sejam menores que 109,5", o ânguJo do tetraedro. Experimentalmente, o S-5-S em S8 é 108ª, em boa concordância 
com essa previsão. lnteressante é que se 58 fosse um anel plano (como uma placa de parada obrigatória), ele teria ân
gulos de 135". En1 vez disso, o anel de Ss dobra-se para acomodar os ângulos menores determinados pela hibridização s,;'. 
(c) Os OMs de 52 são simiJares de O:v apesar de que os OMs para 52 são construídos a partir dos orbitais atômicos 3s e 
3p do enxofre. Além disso, S2 tem o mesmo número de elétrons de valência de 0 2• Portanto, por analogia a essa abor
dagem de Ü z- esperaríamos que Si tivesse uma ordem. de ligação iguaJ a 2 (ligação dupla) e fosse paran1agnético com 
dois elétrons desemparelhados nos orbitais moleculares n;, de 52. - (Seção 9.8) (d) Estamos considerando a reação 
na qual u.ma molécula de58 quebra-se eLn quatro n1oléculas de52. A partir dos itens (b) e (e), vemosqueS8 tem ligações 
simples 5 - 5 e 52 ligações duplas 5 = S. Dessa forma, durante o curso da reação, estamos quebrando oito ligações 
sin1ples S-S e formando quatro ligações duplas S= S. Podemos estimar a entalpia de reação usando a Equação 8.12 
e as entalpias médias de ligação na Tabela 8.4: 

MI,= 8E(S- S)- 4E(S = 5) = 8(266 kJ) - 4(418 kJ) = +456 kJ 

Em virtude de Afí, >O, a reação é endotérmica. c:a> (Seção 5.4) O valor mtúto positivo de Mi sugere que são necessárias 
altas temperaturas para que a reação ocorra. 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 9.1 As formas tridimensionais e 
os tamanhos das molécuJas são determinados pelos res
pectivos ângulos de ligação e comprimentos de ligação. 
As moléculas com um átomo central A rodeadas de n 
á tomos B, denominada AB,,, adotam um número de di
ferentes formas geométricas, dependendo do valor de 11 

e dos átomos em particular que estão envolvidos. Na 
grande maioria dos casos, essas geometrias estão relacio
nadas com cinco formas básicas {linear, piramidal trigo
nal, tetraédrica, bipiramidal trigonal e octaédrica). 

Seção 9.2 O modelo de repulsão do par de elétrons 
do nível de val ência (RPENV) racionaliza as geome
trias moJecuJares com base nas repuJsões entre os domí
nios de eJétrons, que são regiões ao redor de um átomo 
central nas quais os elétrons são prováveis de ser encon
trados. Tanto os pares ligantes de elétrons, que são os 
envolvidos nas ligações, quanto os pares não-ligantes, 
também chamados pares solitários, crian1 domínios de 
elétrons ao redor de um átomo. De acordo com o mode-

lo RPENV, os domínios dos elétrons orientam a si pró
prios para minimizar as repttlsões eletrostáticas, isto é, 
eles permanecem tão afastados entre si quanto possível. 
Os domínios de elétrons dos pares não-ligantes exercem 
repuJsões ligeiramente maiores que as exercidas por pa
res ligantes, que levam a determinadas posições prefe
renciais para os pares não-ligantes e a desvios dos 
valores idealizados para os ângulos de ligação. Os do
mínios de elétrons de ligações múltiplas exercem repul
sões muito maiores que as exercidas por ligações 
simples. O arranjo dos domúuos de elétrons ao redor do 
átomo central é chamado geometria do domínio do elé
tron ou arranjo; o arranjo dos átomos é chamado geo
metria molecular. 

Seção 9.3 O momento de dipolo de uma molécula 
poliatômica depende da son1a vetorial dos momentos 
de dipolos associados com as ligações individuais, 
chamados dipolos de ligação. Determinadas forn1as 
moleculares, como AB2 linear e AB3 trigonal plana, 
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garantem que os dipolos de ligação se cancelem, produ
zindo uma molécula apoiar, aquela cujo momento de 
dipolo é zero. Em outras formas geométricas, co.mo AB2 

angular e AB3 piramidal trigonal, os dipolos de ligação 
não se cancelam e a molécula será polar (isto é, terá um 
momento dipolar diferente de zero). 

Seção 9.4 A teoria de ligação de valência é uma ex
tensão da idéia de Lewis sobre ligações de pares de elé
trons. Na teoria de ligação de valência, as ligações 
covalentes são formadas quando orbitais atômicos nos 
átomos vizinhos se superpõem. A região de superposi
ção é uma região conveniente para dois elétrons por cau
sa de suas atrações pelos núcleos. Quanto maior a su
perposição entre dois orbitais, mais forte é a ligação 
fornlada. 

Seção 9.5 Para estender as idéias da teoria de liga
ção de valência às moléculas poliatômicas, devemos vi
sualizar a mistura dos orbitais s, p, e algumas vezes d, 
para formar orbitais híbridos. O processo de hibridiza
ção leva a orbitais atôn1icos que têm lóbulo grande dire
cionado para superpor a orbitais em outros átomos a 
fim de haver uma ligação. Os orbitais híbridos podem 
também acomodar pares não-ligantes. Um modo parti
cular de h ibridização pode estar associado a cada uma 
das cinco formas comuns de arranjos (linear= sp; trigo
nal p lana = sp2

; tetraédrica = sp3
; bipiramidal trigonal = 

sp3d e octaédrica = sp3d2
). 

Seção 9.6 Ligações covalentes nas quais a densida
de eletrô1úca localiza-se ao longo da llilha conectando 
os átomos (eixo internuclear) são cham adas ligações 
sigma (cr). Elas também podem ser forn1adas pelas su
perposições paralelas dos orbitais p. Tal ligação é cha
mada ligação pi (x). Uma dupla ligação, tal como C2H.v 
consiste em uma ligação cr e uma x; uma tripla ligação, 
como a de Czl-12, consiste em uma ligação cr e duas liga
ções n. A formação de uma ligação n requer que as mo
léculas adotem orientação espeáfica; os dois grupos 
CH2 em C2H4, por exemplo, devem se localizar nomes
mo p lano. Como conseqüência, a presença de ligações 7t 

introduz rigidez nas moléculas. Em moléculas que têm 
ligações múltiplas e mais de uma estrutura de ressonân
cia, como C6H61 as Ligações n são deslocalizadas, isto é, 
as ligações n estão espalhadas entre vários átomos. 

Seção 9.7 A teoria do orbital molecular é outro mo
delo usado para descrever as Ugações nas moléculas. 
Nesse modelo os elétrons existem em estados de ener
gia permitidos chamados de orbitais moleculares (OMs). 
Esses orbitais podem estar espalhados entre todos os 
átomos de uma molécula. Como un1 orbital atômico, 
um orbital mol.ecular tem energia definida e pode aco
modar dois elétrons de spins opostos. A combil1ação de 

dois orbitais atômicos leva à formação de dois OMs, um 
de mais baixa energia e outro de mais alta, relativo à 
enei·gia dos orbitais atômicos. O OM de menor energia 
concentra densidade de carga na região entre os núcleos 
e é chamado orbital molecular ligante. O OM de maior 
energia exclui os elétrons da região entre os núcleos e é 
chan1ado orbital molecular antiligante. A ocupação de 
orbitais moleculares ligantes favorece a formação da liga
ção, enquanto a ocupação do orbital molecular antiligan
te é desfavorável. Os OMs ligantes e antiligantes 
formad.os pela combinação de orbitais s são orbitais 
moleculares sigma (cr); como as ligações cr, eles se loca
lizam no eixo internuclear. 

A combinação de orbitais atômicos e as energias re
lativas dos orbitais moleculares são mos tradas por ttm 
diagrama de nível de energia (ou orbital molecular). 
Quando um número apropriado de elétrons é colocado 
nos OMs, podemos calcular a ordem de ligação de uma 
ligação, que é a metade da diferença entre o número de 
elétrons nos OMs ligantes e o número de elétrons nos 
OMs antiligantes. Uma ordem de ligação igual a 1 cor
responde a un1a ligação simples, e assin1 por diante. 
Ordens de ligação podem ser nún1eros fracionários. 

Seção 9.8 Os elétrons nos orbitais mais ii1ternos não 
contribuem para a Ligação entre os átomos, assim ttma 
descrição de orbital molecular geralmente precisa 
tão-somente de considerar os elétrons nos subníveis 
mais externos. No intuito de descrever os orbitais mole
culares de uma molécula d iatômica homonuclear do se
gundo período, precisamos considerar os OMs que 
poden1 ser formados pela combinação dos orbitais p. Os 
orbitais p que apontam diretamente para o outro po
dem forn1ar OMs cr ligante e a· antiligante. Os orbitais p 
orientados perpendicularmente ao eixo internuclear 
co.rnbinam-se para formar orbitais moleculares pi (x). 
Em moléculas d iatômicas os orbitais moleculares x 
ocorrem como pares de OMs degenerados (de mesma 
energia) ligante e antiligante. Supõe-se que o OM ligan
te cr2p tem menor energia que os OMs 7t2p ligante devido a 
maior superposição. Essa ordem é invertida em 82, Ci e N2 

por causa da interação entre os orbitais atômicos 2s e 2p. 
A descrição do orbital molecular das moléculas dia

tômicas do segundo período leva às ordens de ligação 
que estão de acordo com as estruttU'as de Lewis dessas 
moléculas. Além disso, o modelo determina correta
mente que 0 2 deve exibir paramagnetismo, atração de 
uma n1olécula pelo campo magnético relativa a elétrons 
desemparelhados. As moléculas nas quais todos os elé
trons estão empareU1ados exibem dia.magnetismo, re
pulsão fraca do campo magnético. 
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Exercícios 

Formas moleculares; o modelo RPENV 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

9.13 

As moléculas BF3 e 503 são descritas como trigonais 
planas. Essa informação define completrunente seus 
ângulos de ligação? 
O metano (CH{) e o íon perclorato (CI04- ) são descritos 
como tetraédricos. O que isso indica sobre seus ângulos 
de Ligação? 
(a) O que significa o termo do111fnío de elétro11? (b) Expli
que de que modo os domínios de elétrons se comportam 
como os balões da Figura 9.5. Por que eles fazem isso? 
(a) Con10 se deterinina o número de don1ínios de elé
trons em uma molécula ou íon? (b) Qual é a diferença 
entre um do1ní11io de elétron ligante e um do111í11io de elé
tron 11iie>-lign11t·e? 
Descreva a geometria de dominios de elétrons caracte
rística de cada um dos seguintes números de domínios 
de elétrons ao redor de um áton10 centra.1: (a) 3; (b) 4; 
(e) 5; (d) 6. 
Indique o número de domínios de elétrons ao redor de 
um átomo central, dados os seguintes ângulos entre 
eles: (a) 120''; (b) 180"; (c) 109,5°; (d) 90". 
Qua 1 é a diferença entre o arranjo e a geometria molecu
lar de urna molécula? Use a molécula de amônia como 
exemplo em sua argumentação. 
Uma molécula AB3 é descrita con10 tendo um arranjo 
bipiramidal trigonal. Quantos dominios não-Ligantes 
há no á tomo A? Explique. 
Dê o arranjo e a geometria molecular de uma molécula 
que tem os seguintes domínios de elétrons em seu átomo 
central: (a) quatro domínios ligantes e nenhum domí
nio não-ligante; (b) três domínios ligantes e dois donúnios 
não-ligantes; (e) cinco domínios ligantes e um domúuo não
ligante. 
Quais são o arranjo e a geometria molecular de uma 
molécula que tem os seguintes dominios de elétrons em 
seu átomo central: (a) três domínios ligantes e nenhum 
donúnio não-ligante; (b) três domínios ligantes e um domí
nio não-ligante; (e) dois don1ínios ligantes e três domínios 
não-ligantes. 
Desenhe a estrutura de Lewis para cada um d os seguin
tes íons ou moléculas e determine seu arranjo e sua geo
metria molecular: (a) H30 '; (b) SC~; (e) CS2; (d) Br03- ; 

(e) SeF ,v (0 1Cl4 - . 

Dê o arranjo e a geon1etria rnolecular para as seguintes 
n1oléculas e íons: (a) N20 (N central); (b) SOJi (c) PCIJi 
Cd) NH2Cl; (e) BrF,; (f) KrF2• 

A figura a seguir rnostra desenhos de bola e palüo de três 
formas possíveis de uma molécula de AF3. (a) Para cada 
uma das formas, dê o arranjo no qual a geometria mole
cular é baseada. (b) Para cada forma, quantos domínios 
de elétrons não-ligantes existen1 no átomo A? (c) Qual( ais) 
dos seguintes elementos levará(ão) a uma molécula de 
AF3 com a forma espacial de (ii): Li, B, N, AI, P ou CI? 

(i) (i i) (iii) 

9.14 

9.15 

9.16 

(d) Dê o nome de lun elemento A que se espera levar à es
trutura AF3 mostrada en1 (ili). Explique seu raciocínio. 
A figura seguinte contém desenhos de bola e palito de 
três formas possíveis de uma molécula AF4 • (a) Para 
cada unia das formas, dê o arranjo no qual a geo1netria 
molecular é baseada. (b) Para cada forma, quantos do
mínios do elétron não-ligante existem no átomo A? 
(c) Qual(ais) dos seguintes elementos levará(ão) a urna 
molécula de AF4 com a forma espacial de (iii)? Be, C, Se, 
Si, Xe. (d) Dê o nome de um elernento A que se espera 
levar à estrutura AF{ mostrada em (i). 

(i ) (ii) (iii) 

Dê os valores aproximados para os ângulos de ligação 
indicados nas seguintes moléculas: 

1 

r.;\ .. .. 
(a) H-0-Cl-O: .. I~ .. 

:q: 
H ~ 

(b) H-t~H 
~I .. 

H 

5 
Í'. 

(e) H - C=C-H 

:Q: H 
~ li .. I ~ 

(d) H-C-0-C-H 
\J 1 

7 H 

Dê valores aproxin1ados para os ângulos de ligação 
indicados nas seguintes moléculas: 

1 

r.-:\ . . . . 
(a) H-0-N= O .. V- .. 

2 

H 4 
3~ 1 Í'. .. 

(b) H-C-C=O 
1 1 . . 

H H 

H 6 

~Ir;\ 
(c) H-N-0-H . . . . 

H 7 

1 D 
(d) H-C-C=N: 

1.-'s 
H 
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9.17 (a) ExpHque por que BrF4- é quadrático plano enquanto 
BF4- é tetraédrico? (b) Em qual dessas moléculas, CF1 

ou SF" você acha que o ângulo de ligação real é mais 
próximo do ângulo ideal previsto pelo modelo RPENV? 
Explique resumidamente. 

9.18 (a) Explique por que os seguintes íons têm diferentes 
ângulos de ligação: c 10 2- e N02- . Determine o ângulo 
de ligação em cada caso. (b) Sabendo que a necessidade 
espacial de um par de elétrons não-ligante é maior que 

Polaridade e moléculas poliatômicas 

9.21 S02 tem um moinento de dipolo? Caso tenha, em qual 
direção o dipolo líquido aponta? 

9.22 A molécula de H20 é polar. Como isso oferece prova 
experimental de que a molécula não pode ser linear? 

9.23 (a) Considere as moléculas de AF3 no Exercício 9.13. 
Qual dessas terá um momento de dipolo diferente de 
zero? ExpUque. (b) Quais das moléculas do tipo AF4 do 
Exerdcio9.14 terão um momento de dipolo iguala zero? 

9.24 (a) Quais condições deven1 ser satisfeitas para que uma 
molécula com Ugações polares seja apoiar? (b) Quais 
geometrias darão moléculas apoiares para as geometrias 
AB2, AB3 e AB4? 

9.25 Quais das seguintes moléculas são polares: BF,, CO, 
CF4, NCl31 ou SF2? 

9.26 Determine se as seguintes moléculas são polares ou 
a polares: (a) IF; (b) CS2; (e) SO~ (d) PC!~ (e) SF r,; (f) IF5• 

9.27 O dicloroetileno (C2HiC12) tem três formas (isômeros), 
cada uma delas é uma substância diferente: 

Supe rposição de orbital; orbitais híbridos 

9.29 (a) Qual é o significado do termo superposição de orbitais? 
(b) Qual o significado de orbitais superpostos na teoria 
de ligação de valência? (e) Quais os dois conceitos fun
damentais incorporados na teoria de ligação de va
lência? 

9.30 Faça esboços ilustrando a superposição entre os se
guintes orbitais em dois átomos: (a) o orbital 2s em cada 
um; (b) o orbital 2p, em cada um (suponha que os áto
mos estejam no eixo z); (e) o orbital 2s em um e o orbital 
2p: outro. 

9.31 Jndique a hibridização e os ângulos de ligação associa
dos com cada um dos seguintes arranjos: (a) linear; 
(b) tetraédrico; (e) trigonal plano; (d) octaédrico; (e) bi
pirâmide trigonal. 

9.32 Qual é a designação para os orbitais híbridos formados 
a partir de cada uma das seguintes combinações de or
bitais atômicos: (a) um s e dois p; (b) um s, três p e um d; 
(e) um s, três p e dois d? Quais os ângulos característicos 
associados com cada um? 

a de um par ligante, expUque por que a molécula de 
XeF2 é linear, e não angular. 

9.19 As três espécies NH2- , NH
3 
e NH4 ' têm ângu los de liga

ção H - N - H. de 105", 107" e 109", respectivamente. 
Explique essa variação nos ângulos de ligação. 

9.20 Determine a tendência no ângulo de ligação F (axial)
A - F (equatorial) nas seguintes moléculas AF,,: PFs
SF4 eClF3• 

Descobriu-se experimentalmente que uma amostra pura 
de uma dessas substâncias tem um momento de dipolo 
igual a zero. Podemos determinar qual das três subs
tâncias teve seu mo1nento de dipolo medido? 

9.28 O diclorobenzeno, C6H4Clz, existe em três d.üerentes 
formas (isômeros) chamadas arfo, 111efa e para: 

CJ CI C.I 

CI 
~ 

:::::::,.. CI 

CI 

arfo 111eta para 

Qual dessas teria um momento de d ipolo diferente de 
zero? Explique. 

9.33 Desenhe a estrutura de Lewis para o íon S03
2
- . Qual é o 

arranjo? Qual é a geometria molecular? Deternúne o 
ângulo de ligação O - S-O. Quais os orbitais híbri
dos que o enxofre usa na ligação? 

9.34 Qual o número máximo de orbitais tuôridos que um 
átomo de carbono pode formar? E o número mínin10? 
Explique brevemente. 

9.35 (a) Começando pelo diagrama de orbital de um átomo 
de boro, descreva as etapas necessárias para construir 
orbitais híbridos apropriados para descrever a ligação 
em BF3• (b) Qual é o nome dado para os orbitais lubri
dos construídos en1 (a)? (c) Em un1a origem, esboce os 
grandes lóbulos dos orbitais híbridos construídos no 
item (a). (d) Existem orbitais atômicos de valência em 
B que não sofrem. hibridização? Em caso afirmativo, 
como eles estão orientados em relação aos orbitais hí
bridos? 

9.36 (a) Começando pelo diagrama de orbital de um átomo 
de enxofre, descreva as etapas necessárias para cons-
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truir orbitais híbridos apropriados para descrever a li
gação em SF2• (b) Qual é o nome dado para os orbitais 
híbridos construídos em (a)? (c) Em uma o rigern, esbo
ce os grandes lóbulos dos orbitais lubridos construídos 
no item (a). (d) O esquema de hibridização no iten1 (a) 
seria apropriado para SF-1? Explique. 

Ligações múltiplas 

9.39 (a) Esboce uma ligação a construída a partir de orbitais 
p. (b) Esboce uma ligação n construída a partir de orbi
tais p. (c) Qual geralmente é mais forte, uma ligação cr 
ou n? Explique. 

9.40 (a) Se os orbitais a tômicos de valência de um átomo são 
hibridizados sp, quantos orbitais p não-hibridizados 
permanecem no nível de valência? Quantas ligações 7t o 
á tomo pode formar? (b) Quantas ligações a e n geral
mente fazem parte de uma ligação tripla? (c) De que 
modo ligações n1últiplas trazem rigidez às moléculas? 

9.41 (a) Desenhe as estruturas de Le1~is para o metano (CH4) 

e o formaldeído (~CO). (b) Qual é a 11ibridização no 
átomo de carbono no CH4 e em H2CO? (c) O á tomo de 
carbono em CH-1 não pode participar de uma ligação 
múltipla, enquanto em H2CO e le pode. Explique essa 
observação utilizando a hibridização no átomo de car
bono. 

9.42 Os átomos de nitrogênio em N2 participam da ligação 
múltipla, enquanto na hidrazina, N2H 4, eles não partici
pam. Como você pode explicar essa observação consi
derando a hibridização nos átomos de nitrogênio nas 
duas moléculas? 

9.43 A acetona, C3H60, solvente orgânico muito comum, é o 
principal componente de alguns removedores de es
malte de unhas. Sua estrutura de Le1<1tis é: 

H :o : 1-1 
1 li 1 

'H-C-C-C-H 
1 1 

H l-L 

(a) Qual é o número total de elétrons de valência na mo
lécula de acetona? (b) Quantos elétrons de valência são 
usados para fazer ligações a na molécula? (c) Quantos 
elétrons de valência são usados para fazer ligações ir na 
molécula? (d) Quantos elétrons de valência permru1e
cem em pares não-ligantes na molécula? (e) Qual é a hi
bridização no áton10 central de carbono da molécula? 

9.44 A molécula orgânica cete110, C2H20, tem a seguinte es
trutura de Lewis: 

H 
1 .. 
C=C=O 
1 . . 

H 

(a) Qual é a hibridização em cada um dos átomos de 
carbono da molécula? (b) Qual é o número total de elé-

9.37 Indique o conju11to de orbitais híbridos usado pelo áto
mo central em cada um dos seguintes íons e moléculas: 
(a) BCl3; (b) AICl-1-; (c) CS2; {d) KrF2; (e) PF~-. 

9.38 Qual o conjunto de orbitais híbridos usado pelo átomo 
central em cada um dos seguintes íons e moléculas: 
(a) SiCl4; (b) HCN; (c) SO:;; (d) IC!z-; (e) BrF~r 

trons de valência no ceteno? (c) Quantos dos elétrons 
de valência são usados para fazer ligações a na molécu
la? (d) Quantos elétrons de valência são usados para fa
zer ligações n? (e) Quantos elétrons de valência perma
necem em pares não-ligantes na n1olécula? 

9.45 Considere a estrutura de Le1vis para a glicina, o mais 
simples an1inoácido: 

H :o: 
• • 1 li .. 

H-N-C-C-0-H 
1 1 . . 
H H 

(a) Quais são os ângulos de ligação aproximados ao re
dor de cada um dos á tomos de carbono, e quais são as 
hibridizações dos orbitais em cada um deles? (b) Quais 
são as hibridizações dos orbitais nos dois oxigênios e no 
átomo de nitrogênio, e quais são os ângulos de ligação 
aproximados no nitrogênio? (c) Qual é o número total 
de ligações a na molécula inteira? Qual é o número to
tal de Ligações n? 

9.46 O composto com a seguinte estrutura de Lewis é o áci
do acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina: 

H :Q: 
1 li ~2 •• 

H, .ç;C-...... _,.....C-Q-H 
r e e 

1 ~ 1 li 3 f-L 

H_,.....c~c_,.....c,~c-t-1-1 
1 li 1 

1-1 :o: H 

(a) Quais são os valores aproximados dos ângulos de li
gação rotulados como 1, 2 e 3? (b) Quais orbitais l1íbri
dos são usados ao redor do átomo central de cada tun 
desses ângulos? (c) Quantas ligações a existem na mo
lécula? 

9.47 (a) Qual é a diferença en tre uma ligação n localizada 
eu.ma deslocaliz.ada? (b) Co1no você pode deterininar 
se uma molécula ou um íon exibirá uma ligação it deslo
calizada? (c) A ligação nem N02- é localizada ou des.locali
zada? 

9.48 (a) Escreva uma estrutura de Lewis única para 503 e 
determine a hibridização no átomo de S. (b) Há outras 
estruturas de Lewis equivalentes para a molécula? 
(c) Você esperaria que o 503 exibisse ligação n desloca
lizada? Explique. 
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Orbitais moleculares 

9.49 (a) Quais são as similaridades e as diferenças entre orbi
tais atômicos e orbitais moleculares? (b) Por que o orbi
tal molecuJar ligante de H 2 está com energia mais baixa 
do que o elétron em um átomo de hidrogênio? (c) Quan
tos elétrons podem ser colocados dentro de cada OM 
de uma molécula? 

9.50 (a) Por que o orbital molecular antiligante do H 2 está 
con1 energia mais alta que o elétron em um áton10 de hi
drogênio? (b) O princípio de exclusão de PaulJ (Seção 
6.7) se aplica aos OMs? Explique. (c) Se dois orbitais p 
de um átomo se co1nbinam coin dois orbitais p de outro, 
quantos OMs serão forniados? Explique. 

9.51 Considere o íon H2- . (a) Esboce os orbitais moleculares 
do íon e desenhe seu diagran1a de nível de energia. 
(b) Quantos elétrons há no fon H/ ? (c) Escreva a confi-• 
guração eletrônica do íon em termos de seus OMs. (d) 
Qual é a orde1n de ligação no H2' ? (e) Suponha que o 
íon seja excitado pela luz para que um elétron se mova 
de um OM de baixa energia para um de alta. Você espe
ra que o íon Ht no estado excitado fique estável ou se 
desintegre? Explique. 

9.52 (a) Esboce os orbitais moleculares do íon H 2- e desenhe 
o respectivo diagrama de nível de energia. (b) Escreva a 
configuração eletTônica do íon em termos de seus OMs. 
(c) CaJcuJe a ordem de ligação em H2- . (d) Suponha que 
o íon seja excitado pela luz, para que um elétron se 
n1ova de um orbital molecular de menor energia para 
um de maior. Você espera que o íon H2- no estado exci
tado figi.1e estável? Explique. 

9.53 (a) Esboce os orbitais moleculares cr e cr' que possam re
sultar da con1binação de dois orbitais atôn1icos 2p;. 
(b) Esboce os OMs Tr e n· que resultan1 da combinação 
de dois orbitais atômicos 2p,. (c) Coloque os OMs dos 
itens (a) e (b) em ordem crescente de energia, supondo 
que não haja mistura de orbitais 2s e 2p. 

9.54 (a) Qual é a probabilidade de se encontrar um elétron 
no eixo inten1uclear se o elétron ocupa um orbital mo
lecular n? (b) Para uma molécula diatômica homonuclear, 
quais as similaridades e as diferenças existentes entre o 
OM nz,, resultante dos orbitais atômicos 2p, e o OM Tr2/J 

resultante dos orbitais atômicos 2p
1
,? (e) Por que os OMs 

nz,, são de energia do que os OMs n;r? 

9.55 (a) Quais são as relações entre ordem de ligação, com
primento de ligação e energia de ligação? (b) De acordo 
coai a teoria de orbital molecular, poder-se-ia esperar 
que Be2 ou Be2- existissem? Explique. 

9.56 Explique o seguinte: (a) o íon peróxido, 0 2 z-, tem uma li
gação mais longa que o íon s11per6xido, 0 2- . (b) As pro
priedades magnéticas de B2 são coerentes com o fato de 
os OMs n21, serem mais baixos em energia que o OM 0 11,. 

9.57 (a) O que significa o termo din111ng11etisn10? (b) Como 
uma substância diamagnética responde a um campo 
n1agnético? (e) Quais dos seguintes íons são diamagné
. N 2- O z- B 2• r -, tícos: 2 , 2 , e2 ou '-1 . 

9.58 (a) O que significa o termo pnrn111ag11etis1110? (b) Como se 
pode determinar experimentalmente se uma substância 

é paran1agnética? (e). Quais dos seguintes fons são 
para magnéticos: 0 2· , N2

2
- e Li2' , 0 2

27 Se o íon é para
magnético, quantos elétrons desemparelhados ele possui? 

9.59 Usando as figuras 9.36 e 9.41 como guia, dê a configura
ção eletrônica do orbital molecular para cada um dos 
seguintes cátions: (a) 82• ; (b) Li2·; (e) N2· ; Cd) Nea2

• • Em 
cada caso, indique se a adição de um elétron ao íon au
mentaria ou diminuiria a ordem de ligação da espécie. 

9.60 Se supusermos que os diagramas de níveis de energia 
para moléculas homonucleares diatômicas 01ostradas 
na Figura 9.38 possam ser aplicados pa.ra íons e molé
culas hetcronucleares diatôrnicas, determine a ordem 
de ligação e o coo1portrunento magnético dos seguin
tes: (a) CO; (b) NO-; e) OF•; (d) NeF•. 

9.61 Determine as configurações eletrônicas para C~, CN e 
CN-. Calcule a ordem de Ligação para cada um e indi
que quais são paramagnéticos. 

9.62 (a) A molécula de óxido nítrico, NO, perde facilmente 
u1n elétron para formar o íon NO._ Por que isso é coe
rente com a estrutura eletrônica de NO? (b) Determine 
a orde1n dos comprimentos da ligação N - O em NO, 
No· e NO- e descreva as propriedades magnéticas de 
cada uni. (c) Quais nioléculas diatômicas homonuclea
res neutras são isoeletrônicas dos íons NO' e NO-( mes
mo número de elétrons)? 

í9.63l Considere os orbitais moleculares da 1nolécula de P1. 

(Suponha que os OMs de moléculas diatõn1icas do ter
ceiro período da tabela periódica sejam iguais aos do 
segundo período.) (a) Quais orbitais atômicos de valên
cia de P são usados para construir os OMs de P2? (b) A 
figura que segue inostra um esboço de um dos OMs para 
P2• Qual é o nome desse OM? (c) Para a molécula de P2, 

quantos elétrons ocupam o OM da figura? (d) É esperado 
que P 2 seja diamagnético ou paramagnético? Explique. 

[9.641 A molécula brometo de iodo, JBr, é um co111posto i11-
ter-l1nlogê11io. Suponha que os orbitais moleculares de 
lBr sejam iguais à molécula diatômica homonuclear F2• 

(a) Quais orbitais atômicos de vaJência de I e de Br são 
usados para construir os OMs de IBr? (b) Qual é a or
dem de ligação da molécula de IBr? (c) Um dos OMs de 
JBr é esboçado na fi,gura que acompanha o exerdcio. 
Por que as contribuiçôes de orbitais atômicos para este 
OM são diferentes em tamanho? (d ) Qual é o nome des
te OM? (e) Para a molécula de IBr, quantos elétTons 
ocupamoOM? 

• • 
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Exe rcícios adicion ais 

9.65 Determine a geometria molecular de (a) H2Se; (b) PC14 +; 
(c) N02- ; (d) BrF;i; (e) 13- . 

9.66 (a) Qual é a base física para o modelo RPENV? (b) Ao 
aplicarmos o modelo RPENV, contamos uma ligação 
dupla ou tripla como um domínio único do elétron. 
Como se justifica isso? 

9.67 As moléculas SiF .v SF4 e XeF4 têm todas fórmulas mole
culares do tipo AF~, mas as moléculas têm diferentes 
geometrias moleculares. Determine a forma espacial de 
cada molécula e explique por que as formas espaciais 
são diferentes. 

[9.68] Os vértices de tun tetraedro correspondem a quatro ângu
los alternados de um cubo. Utilizando a geometria analíti
ca, demonstre que o ângulo realizado pela conexão de dois 
dos vértices a uni pontonocentrodocuboé 109,5°,oângu
lo característico para moléculas tetraédricas. 

9.69 A partir das estruturas de Lewis, determine o número 
de ligações cr e 7t em cada um dos seguintes íons ou mo
léculas: (a) COú (b) íon tiocianato, NCS"; (c) formaldeí
do, H 2CO; (d) ácido fórmico, HCO(OH), que tem um 
á tomo de H e dois átomos de O ligados a C. 

9.70 A molécula de ácido lático, CH3CH(OH)CO(OH), dá ao 
leite azedo gosto desagradável. Desenhe a estrutura de 
Lewis para a molécula, supondo que o carbono sempre 
forme quatro Ligações em seus compostos estáveis. Qu
antas ligações 7t e cr há na molécula? Qual é a hibridiza
ção dos orbitais atôn1icos em volta do átomo de 
carbono associado com a ligação mais curta? Quais são 
os ângulos de ligação aproximados ao redor de cada 
á tomo de carbono na molécula? 

9.71 A. molécula de PF3 tem um momento de dipolo de 1,03 D, 
n1as BF3 tem um momento de dipolo igual a zero. Como 
você pode explicar essa diferença? 

9.72 Há dois compostos de fórmula Pt(NH3)iC12: 

NH3 
1 

Cl 
1 

CJ-Pt-CL Cl-Pt-NI-13 
1 1 
NH3 NH3 

O compos to à direita, a cisplalinn, é usado em terapia de 
câncer. Os dois compostos têm geometria quadrática 
plana. Qual composto tem um momento de dipolo 
diferente de zero? 

[9.73) Os con1primentos de ligação O - H na molécula de 
água (~O) são de 0,96 A, e o ângul.o H - O- H é de 
104,5º . O momento de dipolo da molécula de água é de 
1,85 D. (a) Em quais direções os dipolos de Ligação das 
ligações O - H apontam? Ern qual direção o vetor do 
momento de dipolo da molécuJa de água aponta? 
(b) Calcule a magnitude do dipolo de ligação das liga
ções 0-H. (Observe: Você precisará usar adição veto
rial para fazer isso.) (c) Compare s ua resposta do item 
(b) com os momentos de dipolo dos haletosde hidrogê
nio (Tabela 8.3). Sua resposta está de acordo com a ele
tronegatividade relativa do oxigênio? 

[9.741 A estrutu ra de Lewis para o aleno é: 

H H 
'c=C=C/ .. 

/ "' H H 

Faça um esboço da estrutura desta molécula que seja 
igual à Figura 9.27. Além disso, responda às três ques
tões a seguir: (a) a molécula é plana? (b) Ela tem um 
momento de dipolo diferente de zero? (c) A ligação no 
aleno seria descrita como deslocalizada? Explique. 

[9.751 A reação de três m oléculas d e gás flúor com um átomo de 
Xe produz a substância hexafluoreto de xenônio, XeF6: 

Xc(g) + 3F2(g) XeF~(s) 
(a) Desenhe uma estrutura de Le"'ris para XeF6• (b) Se 
você tentar usar o n1odelo RPENV para determinar a 
geometda molecular de XeF w encontrará um problema. 
Qua l é esse problema? (c) O que você poderia fazer 
para resolver a dificuldade encontrada no item (b)? 
(d) Sugira um esquema de hibridização para o áton10 
Xe em XeF6• (e) A molécula 1F7 tem uma estrutura bipi
ramidal pentagonal (cinco átomos de flúor equatoriais 
nos vértices do pentágono regular e dois átomos de 
flúor axiais). Com base na estrutura de IF7, sugira uma 
estrutura para XeF6• 

[9.761 O íon azida, N3-, é linear con1 duas ligações N -N de 
comprimentos iguais, 1,16 Â. (a) Desenhe uma estrutu
ra de Le,vis para o íon azida. (b) De acordo con1 a Tabe
la 8.5, o comprimento da ligação N - N observado é 
coerente con1 sua estrutura de Lewis? (e) Qual esquema 
de hibridização esperado para cada um dos átomos de 
nitrogênio em N 3-? (d ) Mostre quais orbitais hibridiza
dos e não-hibridizados estão envolvidos na forn1ação 
das ligações o e nem N3- . (e) Observa-se freqüentemen
te que as ligações cr q ue envolvem um orbital híbrido sp 
são mais curtas que as que envolvem somente orbitais 
híbridos sp2 ou sp3

• Você pode propor uma justificativa 
para isso? Essa observação é aplicável aos co1nprimen
tos de ligação observados para N37 

[9.771 No ozônio, 0 31 os dois átomos de oxigênio nas extrenu
dades da molécula são equjvalentes entre si. (a) Qual é 
a meU1or escolha para um esquema de hibridização 
para os átomos no ozônio? (b) Para uma das formas de 
ressonância do ozônio, quais dos orbitais são usados 
para fazer ligações e quais são usados para aco1nodar 
pares de elétrons não-Ligantes? (e) Quais dos orbitais 
podem ser usados para des l.ocalizar os elétrons n? 
(d) Quantos elétrons estão deslocalizados no sistema n 
do ozônio? 

9.78 O butadieno, C4.I-~ é uma molécula plana que tem os 
seguintes comprimentos de ligação carbono-carbono: 

H1C CH CH CH2 
t~\4 A 1,411 ,\ 1,3-1 A 

(a) Deternune os ângulos de Ugação ao redor de cada 
um dos á ton1os de carbono e faça un1 esboço da n1olé
cula. (b) Compare os comprimentos de ligação aos 
comprimentos médios de ligação listados na Tabela 8.5. 
Você pode explicar quaisquer diferenças? 

9.79 Usando a teoria do orbital molecular, determine qual 
das seguintes moléculas diatômicas será uma espécie 

tá 1 N z- 0 2- Fz-es ve : 2 , 2 ou 2 • 

9.80 Escreva a confit,'llração eletrônica para o primeiro esta
do excitado de N 2 (isto é, o estado com o elétron de ener
gia maior movido para o próxinio nível de energia 
disponível). Quais diferenças você espera nas proprie
dades do ·N2 em seu estado fundan1ental e em seu pri
meiro estado excitado? 
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[9.811 Corantes nzo são corantes orgânicos usados em muitas 
aplicações, como para tingir tecidos. Muitas tinturas 
azo são derivadas da substância orgânica nzobenzeno, 
C1:zH1oN2• Uma substância estritamente relacionada é o 
hidrnzobenze110, C ,2H12N2• As estruturas de Lewis dessas 
duas substâncias são as seguintes: 

o o o o . . . . 
N=N 

. . . . 
N-N 
1 1 

1-I H 

Azo benzeno Hidrazobenzeno 

(Lembre-se da notação simplificada usada para molé
culas orgânicas.) 

Exercícios cumulativos 

9.82 U1n composto constituído de 2, 1 o/o H , 29,8% N e 
68,1 % O tem massa n1olar de aprox imadamente 
50 g/mol. {a) Qual é a fórmula molecular do compos
to? (b) Qual é sua estrutura de Lewis se H está ligado a 
O? (e) Qual é a geometria da molécula? (d) Qual é a hi
bridização dos orbita.is ao redor do átomo de N? (e) Qu
antas ligações cr e quantas lt existem na molécula? 

9.83 O tetrafluoreto de enxofre (SF~) reage vagarosamente com 
0 2 para fonnar monóxido de tetrafluoreto de enxofre 
(OSF4) de acordo com a seguinte reação não balanceada: 

SF4(g) + 0 2(g) 05F4(g) 
O átomo de O e os quatro átomos de F em OSF4 estão li
gados a um átomo deS central. (a) Faça o balanceamento 
da equação. (b) Escreva uma estrutura de Le\>vis para 
OSF4 na qual as cargas formais de todos os átomos seja 
zero. (e) Use as entalpias médias de ligação (Tabela 8.4) 
para calcular a entaJpia da reação. Ela é endotérmica ou 
exotérrnjca? (d) Determine o arranjo de OSF4 e escreva 
duas possíveis geometrias moleculares para a molécula 
baseada nesse arranjo. (e) Qual das geometrias molecu
lares do item (d) é n1ais provável de ser observada para 
a molécula? Explique. 

[9.84] Os trialetos de fósforo (PX)) mostram a seguinte varia
ção no ângulo de ligação X - P - X: PF31 96,3°; PCl:v 
100,3°; PBr31 101,0"; PI:v 102". A tendência é geraln1ente 
atribuída à variação na eletronegatividade do halogê
nio. (a) Supondo que todos os domínios do elétron exi
bam a mesma repulsão, qual valor do ângulo X - P - X 
é previsto pelo modelo RPENV? (b) Qual é a tendência 
geral do ângulo X-P-X com o aumento da eletrone
gatividade? (e) Usando o modelo RPENV, explique a 
tendência observada no ângulo X - P - X com a varia
ção da eletronegatividade de X. (d) Com base em sua 
resposta ao item (c), determine a estn1tura de PBrCl4 • 

[9.85) A molécula 2-buteno, C4 H81 pode sofrer certa variação 
geon1étrica chamada ison1erizaçiio cis-trn11s: 

cis-2-buteno 

rI3C: ri 

'c=c:/ 
/ " H CH3 

lrnns-2-buteno 

(a) Qual é a hibridização no átomo de N em cada uma 
das substâncias? (b) Quantos orbitais atômicos não-hi
bridizados existem nos átomos de N e de C e1n cada uma 
das substâncias? (c) Determine os ângulos N - N - C 
en1 cada uma das substâncias. (d) O azobenzeno é co
nhecido por ter maior deslocalização de seus elétrons 1t 

do que o hidrazobenzeno. Fale sobre essa a.firmação 
considerando suas respostas para os itens (a) e (b). 
(e) Todos os áton1os do azobenzeno repousa.n1 em um 
plano, não acontecendo o mesn10 com os do hidrazo
benzeno. Essa observação é consistente com a afirmação 
no item (d)? (f) O azobenzeno é de cor vermelho-alaran
jada intensa, enquanto o hidrazobenzeno é quase inco
lor. Fale sobre essa observação com base no quadro" A 
química no trabalho", sobre corantes orgânicos. 

Como abordado no quadro "A química e a vida" ares
peito da química da visão, tais transformações podem 
ser induzidas por luz e são a chave para a visão huma
na. (a) Qual é a hibridização nos dois átomos de carbo
no centrais d e 2-buteno? (b) A isomerização ocorre por 
rotação ao redor da ligação central C-C. Em relação à 
Figura 9.31, explique por que a ligação 1t en tre os dois 
átomos de carbono centra.is é destruída pela metade 
por meio da rotação de eis- para lrn11s-2-buteno. (e) Com 
basenasentalpias médias de ligação (Tabela 8.4),qual a 
energia por molécula que deve ser fornecida para que
brar a ligação lt C-C? (d) Qual é o maior comprimento 
de onda de luz que fornecerá fótons de energia sufi
ciente para quebrar a ligação 7t e - e e causar a ison1e
ri zação? (e) O comprirnento de onda en1 sua resposta do 
item (d) está na porção visível do espectro eletromagnéti
co? Comente sobre a importância deste resuJtado para a 
visão humana. 

9.86 (a) Compare as entalpias de ligação (Tabela 8.4) das li
gações simples, duplas e triplas carbono-carbono para 
deduzir unia contribujção média de ligação rr para a en
talpia. Que fração de uma ligação simples essa quanti
dade representa? {b) Faça uma comparação similar das 
ligações nitrogênio-nitrogênio. O que você observa? 
(e) Escreva as estruturas de Lewis de N2H4, N 2Hz e Nz, e 
determine a hibridização ao redor do nitrogênio en1 
cada caso. (d) Proponha uma raZcio para a grande dife
rença em suas observações nos itens (a) e (b). 

9.87 Use as entalpias médias de ligação (Tabela 8.4) para cal
cular o t.H para a atomização do benzeno, C6H6: 

C~~l~) 6C(g) + 6H(g) 
Compare esse valor com o obtido pelo uso de dados de 
t:.f-1'" fornecidos no Apêndice C e pela lei de Hess. A que 
você atribui a grande discrepância nos dois valores? 

[9.88] Tanto para átomos como para moléculas, as energias de 
ionização (Seção 7.4) estão relacionadas às energias dos 
orbitais: quanto mais baixa a energia do orbital, maior a 
energia de ioni.zação. A primeira energia de ionização de 
uma molécula é, portanto, a medida da energia do orbi
tal molecular ocupado mais alto (HOMO; veja o quadro 
"A química no trabalho", sobre corantes orgânicos). As 
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primeiras energias de ioniação de várias moléculas dia
tômicas são dadas em elétron-volts na seguinte tabela: 

Molécula 11(eV) 

H? 15,4 

Nz 15,6 

0 2 12,1 

Fl 15,7 

(a) Converta essas energias de ionização em kJ /mol. 
(b ) No mesmo papel quadriculado, represente 11 para 
os á tomos de H, N, O e F (Figura 7.10) e 11 para as molé
culas lis tadas. (e) As energias de ionização das molécu
las seguen1 as mesnias tendências periódicas das 
energias de ionização dos átornos? (d ) Use diagramas 
d e níveis de energia dos orbita is molecuJares para ex
plicar as tendências nas e nergias de ionização das mo
léculas. 

[9.89) Muitos co1npostos de metais de transição de metal con
têm ligações diretas entre átomos de metal. Vamos su
por que o eixo: seja definido como o eixo de Ligação m e-

tal- metal. (a) Qual dos orbitajs 3d (Figura 6.21) pode ser 
usado para fazer uma ligação a entre átomos de metal? 
Cb) Esboce os OMs ligantes ª" e antiligantes a~ (c) 
Esboce o diagrama de níveis de energia para a molécuJa 
Sc2, supondo que apenas o orbital 3d do item (a) seja im
portante. (d ) Qual é a ordem de ligação em Sc2? 

(9.90) Como mencionado na Seção 7.8, a químjca d o astatínio 
(At) é muito menos desenvolvida que a dos outros ha
logênios. (a) a tabela periódica a massa atômica de At 
é dada como (210). Por que os parênteses são usados? 
De que modo essa nomenclatura está relacionada à di
ficuldade de se estudar o astatínio? (b ) Escreva a confi
guração eletrônica comple ta para o átomo neutro d e 
At. (c) Apesar de Alz não ser conhecido, o composto in
ter-halogênio Atl foi caracterizado. Era esperado que 
esse composto tivesse uma ligação covalente, covalente 
po lar o u iônica? Explique. (d) A reação do AtT com r 
fornia o íon AU2- . Use o método RPENV para determinar 
a geometria desse íon. (e) Suponha que construamos os 
o rbitais moleculares da molécula desconhecida At2• 

Qual é a orde1n de ligação prevista para a molécuJa? 
Que tipo de OM é o orbital molecular mais alto ocupa
do da molC-cu la? 



Capítulo 

Gases 

OS últimos capítulos, aprendemos sobre estruturas eletrônicas 
dos átomos e a maneira como estes se combinam para formar moléculas e 
substâncias iônicas. Entretanto, no dia-a-dia, não temos experiência direta 
com os átomos. Em vez disso, encontramos matéria como coleções de enormes 
nún1eros de átomos ou n1oléculas que constituem gases, Líquidos e sólidos. 
O fato de que a matéria é, na realidade, de natureza atômica não é realmente ób
vio. Apesar de a concepção de á ton1os existir desde a Grécia antiga, levou um 
grande período para que o conceito ganhasse completa aceitação, mesmo er1tre fí
sicos e químicos. Entretanto, uma vez que a natureza atômica da n1atéria é enten
d ida, podemos fadLmente compreender como átomos e moléculas dão origem às 
propriedades que observamos llilS matérias em nivel macroscópico. Neste capítulo 
focaJjzaremos os gases; no Capítulo 11, abordaremos Líquidos e sólidos. 

Em muitos aspectos, os gases são a forma de matéria mais faciJmente en
tendida. Ainda que diferentes gases possam ter diferentes propriedades quí
micas, eles se comportam de maneira bastante si1nilar no que concerne às 
propriedades físicas. Por exemplo, vivemos em uma abl1osfera composta de 
certa mistura de gases que chamamos ar. Respiramos o ar para absorver oxigê
nio, 0 21 que dá suporte à vida humana. O ar também contém nitrogênio, N2, 

que tem muitas propriedades químicas diferentes do oxigênio. A atmosfera, 
igualmente, contém peque11as quantidades de outras substâncias gasosas, no 
entanto comporta-se fisicamente com.o um material gasoso. A relativa simpli
cidade do estado gasoso propicia um bom ponto de partida à proporção que 
procuramos entender as propriedades da matéria em termos de constituição 
atômica e molecular. 

10.1 Características dos gases 

Ao considerar as características dos gases, não existe lugar mais apropria
do para começarmos do que a própria atmosfera da Terra, vital. para toda a 
vida do planeta. Consideraremos a atmosfera de forma mais co1npleta no 
Capítulo 18. No momento, basta examinar a Tabela 18.l, que relaciona a com
posição da atmosfera. Observe que o ar é uma mistura complexa de muitas 
substâncias simples, atômicas por natureza ou consistindo e.m moléculas pe
quenas. Contudo, ele compõe-se basicamente de N2 (78°/o) e 0 2 (21 o/o). 

Além de 0 2 e N2, alguns outros elementos (H.21 F2, Cli) existem como gases 
sob condições ordinárias de temperatura e pressão. Os gases nobres (He, Ne, 
Ar, Kr e Xe) são monoatômicos. Muitos compostos nioleculares ta1nbém são 
gases. A Tabela 10.1 relaciona alguns compostos gasosos mais comuns. Obser-

~ O que está por vir ~ 

• Con1pararen1os as características 
distintas dos gases com as de 
líquidos e sólidos. 

• Estudaremos a presSilo do gás, 
como ela é medida e as unidades 
usadas para expressá-la, bem 
como consideraremos a atmos-
fera da Terra e a pressão que ela 
exerce. 

• O estado de um gás pode ser ex
presso em termos de volume, 
pressão, temperatura e quan
tidade de gás. Examinaremos vá
rias relações empíricas que rela
cionam essas variáveis entre si. 
Colocadas lado a lado, tais rela
ções gerais fundamentais a equn
çifo do giis ideal, PV = 11RT. 

• Enquanto a equação do gás ideal 
não é obedecida por nenhum 
gás real, outros gases aproxi
mam-se de obedecê-la nas con
dições de temperatura e pressão 
de maior interesse. Conseqüen
temente, podemos usar a equa
ção do gás ideal para fazer mui
tos cálculos úteis. 

• Na teoria d11étic11 1110/eculnr dos 
gases, supõe-se que os átomos ou 
moléculas que constituem osga
ses são massas pontuais que se 
movem a() redor com uma ener
gia cinética média, proporcional 
à temperatura do gás. 

• A teoria cinética molecular leva 
à equação do gás ideal e aju
da-nos a explicar tais proprieda
des dos gaSl.!s como a efusão, 
pelas aberturas minúsculas, e 
também a difusão. 

• Os gases reais são e.xceções ao 
con1portan1ento ideal, basicamen
te porque as moléculas de gás têm 
volume finito e porque as forças 
atrativas existem entre as molécu
las. A equnçifo d.: t'llJI der Wnnls 
fornece uma explicação mais atu
rada do comportamento de gás 
real a altas pressões e baixas tem
peraturas. 
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ve que todos esses gases são compostos unicamente de elementos não-metálicos. Além disso, todos têm fórmulas 
moleculares simples e, portanto, massas molares baixas. 

(9 MODELOS 3-D 
~'; Cianeto de hidrogênio, Cloreto 

de hidrogênio, Sulfeto de 
hidrogênio, Monóxido de 

carbono, Dióxido de carbono, Metano, 
Óxido nitroso, Dióxido de nitrogênio, 
Amônia, Dióxido de enxofre 

As substâncias que são liquidas ou sólidas sob condições ordinárias tam.
bém podem geraln1ente existir no estado gasoso, ocasião em que nos referimos a 
elas como vapores. A sttbstãncia H.iO, por exemplo, pode existir como água li
quida, gelo sólido ou vapor de água. Sob as condições corretas, uma substância 
pode coexistir nos três estados da matéria, ou fases, ao mesmo tempo. Uma gar
rafa térmica contendo uma mistura de gelo e água a O ºC tem aJgum vapor de 
água na fase gasosa além das fases liquida e sólida. 

Os gases diferem significativamente dos sólidos e üquidos em vários aspec
tos. Por exemplo, um gás expande-se espontaneamente para encher um recipiente. Dessa forma, o volume de um 
gás se iguala ao volume do recipiente que o contém. Os gases também são altamente compressíveis: qtiando se 
aplica pressão a ttm gás, seu volume diminui rapidamente. Os sólidos e líquidos, por outro lado, não se expanden1 
para encher os recipientes que os contêm, e sólidos e líquidos não são rapidamente compressíveis. 

Os gases forman1 misturas homogêneas entre si independentemente das identidades ou proporções relativas 
dos gases componentes. A atmosfera serve como um excelente exemplo. Outro adicional é a mistura de água e ga
solina, os dois líquidos permanecem como crunadas separadas. Em contraste, os vapores de água e gasolina acima 
dos líqttidos formam uma mistura gasosa homogênea. As propriedades características dos gases resultam do fato 
de as moléculas individuais estarem relativan1ente bem separadas. No ar que respiramos, por exemplo, as molécu
las ocupam apenas aproximadamente 0,1 °/.) do volume total, com o restante sendo espaço vazio. Assim, cada molé
cula se comporta basicamente como se as outras não estivessem presentes. Con10 resultado, os diferentes gases 
comportam-se de forma s imilar, mesmo que eles sejam compostos de moléculas diferentes. As moléculas indivi
duais em um líquido, ao contrário, estão mttito próximas uma da Otttra e ocupam talvez 70°/o do espaço total. 
As forças atrativas entre as molécu las mantê1n o líquido coeso. 

TABELA 10.1 Alguns compostos comuns que são gases à temperatura ambiente 

Fórmula 

HCN 

H25 

co 
C02 

CH4 
C2f-I4 

C3I-ls 
N20 

N02 

NHl 
502 

10.2 Pressão 

Nome 

Cianeto de hidrogênio 

Sulfeto de hidrogênio 

Monóxido de carbono 

Dióxido de carbono 

Metano 

Etileno 

Propano 

Óxido nitroso 

Dióxido d e nitrogênio 

Amônja 

Dióxldo de enxofre 

Características 

.Muito tóxico, odor leve de amêndoas azedas 

Muito tóxico, cheiro de ovo podre 

Tóxico, sem cor e sem cheiro 

Sem cor e sem cheiro 

Sem cor, sem cheiro, inflan1ável 

Sem cor, frutas n1aduras 

Sem cor; gás engarrafado 

Sem cor; cheiro doce, gás hilariante 

Tóxico, marrom-avermelhado, odor irritante 

Sem cor, odor pungente 

Sem cor, odor irritante 

Entre as propriedades de um gás medidas com mais facilidade estão temperatura, volume e pressão. Não é 
surpreendente que muitos estudos antigos sobre os gases se detivessem nas relações entre essas propriedades. Já 
abordamos volume e temperatura. C1DD (Seção l .-!) Vamos agora considerar o conceito de pressão. 

Em termos gerais, pressão transmite a idéia de força, um empurrão que tende a .mover algo em deterini11ada 
direção. A pressão, P, é, na realidade, a força, F, que age em certa área, A. 

F 
P= 

A 
[10.l] 

Os gases exerceni pressão en1 uma superfície com a qual estão ein contato. O gás em um balão inflável, por 
exemplo, exerce pressão na superfície interna do balão. 
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Pressão atmosférica e o barômetro 
Você, eu, os cocos e as moléculas de nitrogênio, todos sofrem força atrativa que nos impele em direção ao cen

tro da Terra. Quando um coco cai do coqueiro, por exemplo, a força atrativa gravitacional faz co1n que ele seja im
pelido com rapidez en1 direção à Terra, aumentando a velocidade à medida que sua energia potencial é convertida 
em energia cinética. - (Seção 5.1) Os átomos e as moléculas na atmosfera também sofrem aceleração gravitacio
nal. Entretanto, como as partículas gasosas têm massas tão reduzidas, as respectivas energias térmicas de movi
mento superan1 as forças gravitacionais, de forma que a atmosfera não se acumula em uma camada fina na 
superfície da Terra. Contttdo, a gravidade age, e faz co1n que a atmosfera como um todo pressione a superfície, 
criando uma pressão atmosférica. 

A existência da pressão atmosférica pode ser determinada com uma garrafa de plástico vazia de água ou de re
frigerante. Se você tii-ar o ar de uma garrafa vazia com a boca, a possibilidade é que ela se feche parcialmente. 
Quando você quebra o vácuo pai-ciaJ que criou, a garrafa volta à s ua forma original. O que faz com que a garrafa se 
feche quando a pressão interna é reduzida, mesmo com as quantidades relativamente pequenas que você é capaz 
de produzir com seus pulmões? A atmosfera está exercendo certa força do lado de fora da garrafa que é maior que 
a força denb·o da garrafa quando parte do gás é sugado. 

Pode-se calcular o valor da pressão atmosférica como segue: a força, F, exercida por qualquer objeto é o produ
to de sua massa, 1111 pela aceleração, n; F = n1a. A aceleração prodtLZida pela gravidade da Terra é 9,8 m/s2

• C11D (Se
ção 5.1) Agora imagine uma coluna de ar de 1 m2 de seção transversal estendendo~se até a atmosfera. Essa coluna 
tem massa de aproximadamente 10.000 kg (Figura 10.1). A força exercida pela coluna é 

F = (10.000 kg)(9,8 m /s2
) = 1 x 105 kg m /s2 = 1x105 N 

A unidade SI para força é kg m /s2 e é chamada Ne<vton (N): 1N=1 kg m/s2
. A pressão exercida por uma coluna 

é a força dividida por sua área da seção transversal, A. 

F 1 X 10 
5 

N 5 2 5 2 
P = - = =1x10 N/m =1x10 Pa = l x 10 kPa 

A 1 m 2 

A unidade SI de pressão é N/m2
• A ela deram o nome de pascal (Pa) em homenagem a Blaise Pascal 

(1623-1662), um mateo1ático e cientista francês: 1Pa =1 N/m2
. Outra unidade relacionada, usada algumas vezes 

para expressar pressão, é o bar, que é igual a 105 Pa. A pressão atmosférica no nível do n1ar é aproximadamente 
100 kPa ou 1 bar. A pressão atmosférica real em qualquer local depende das condjções do tempo e da altitude. 

No início do século XVU, acreditava-se que a atmosfera não tinha peso. Evangelista Torricelli (1608-1647), que 
foi discípulo de Galileu, inventou o bnrô111etro (Figura 10.2) para mostrar que a atmosfera tinha peso. Um tubo de vi
dro com mais de 760 mm de comprimento, fechado em uma ponta, é completan1ente cl1eio com mercúrio e inverti
do dentro de um prato que contém mais mercúrio. Deve-se ter cuidado para que o ar não entre no tubo. Parte do 
mercúrio escorre quando o tubo é invertido, mas wna coluna de mercúrio permanece no tubo. Torricelli argumen
tou que a superfície de mercúrio no prato sofre a força total, ou peso, da atmosfera terrestre. Como não existe ar (e, 
conseqüentemente, não existe pressão atn1osférica) acima do mercúrio no tubo, este é empurrado para cima no 
tubo até que a pressão na base, relativa à massa da coluna de mercúrio, equilibre a pressão atmosférica. Portanto, a 
altura da coluna de mercúrio é uma medida da pressão atmosférica; logo, ela variará à medida que a pressão varie. 

Força 
gravitacional 

Coluna de ar de 1 m2 

~ (massa = 104 kg) 

l atm de pressão 
na superfície 

Figura 10.1 Ilustração da forma 
com que a atmosfera da Terra 
exerce pressão na superfície do 
planeta. A massa de urna coluna 
de atmosfera com exatamente 
1 m2 de seção transversal e 
estendendo-se até o topo da 
atmosfera exerce força de 
1,01 X 105 N. 
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Vácuo~ 

Hg 

Pressão 
atmosférica 

Figura 10.2 Barômetro de 
mercúrio. A pressão da atmosfera 
na superfície do mercúrio 
(representada pela seta azul) é 
igual à pressão da coluna de 
mercúrio (seta vermelha). 

A explicação proposta por Torricelli encontrou violenta oposição. Alguns 
argumentaram que não poderia haver um vácuo no topo do tubo. Eles disse
ram: "A natureza não permite vácuo!" Mas Torricelli tambén1 tiJlha apoio. 
Blaise Pascal, por exemplo, carregou um dos barômetros para o topo do Puy 
de Dome, uma montanha vulcânica no centro da França, e comparou suas lei
turas com outro barômetro mantido ao pé da montanha. À proporção que se 
subia com o barômetro, a altura da coluna de mercúrio diminua, como se su
pimha, uma vez que a quantidade de atmosfera pressionando a superfície di
minui à medida que se sobe. Esse experimento e outros realizados por outros 
cientistas eventualmente prevaleceram, tomando a idéia, de que a atmosfera 
tem peso, viável durru1te mtútos a11os. 

A p ressão atmosférica padrão, que corresponde à pressão típica no nível 
do mar, é sttficiente para suportar ttma coluna de merct't.rio de 760 mm de altu
ra. Em unidades sr, essa pressão é igual a 1,01325 X 1.05 Pa. A pressão atmosfé
rica padrão define algumas unidades comuns, que não são do SI, usadas para 
expressar as p ressões de gases, como a atmosfera (atm) e o nli/f111etro de n1ercú
rio (mm Hg). A última unidade é também chamada torr, em homenagem a 
Torrice Ili. 

1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,01325 x 10' Pa = 101,325 kPa 

Observe que as unidades mm Hg e torr são equivalentes: 1 torr = 1 mm Hg. 
Geralmente expressaremos a pressão de gases em unidades de atn1, Pa (ou kPa) ou torr, para que você sinta se

gurança em converter pressões de gases a partir de um conjunto de unidades para outra. 

COMO FAZER 10.1 

(a) Converta 0,357 atm para torr. (b) Converta 6,6 x 10-2 torr para atm. (c) Converta 147,2 kPa para torr. 

Solução 
Análíse: em cada caso foi dada a pressão em uma unidade e pede-se convertê-la em outra. O objetivo, portanto, é esco
lher as unidades apropriadas de conversão. 
Planejamento: ao resolver problemas desse tipo, podemos usar a análise dimensional. 

Resolução: (a) Convertemos atmosferas para t.orr usando o fator de conversão derivado de 760 torr = 1 atm. 

(O ,357 ;i.tm) ( 760 torr) = 271 torr 
1 ;:Uer 

Observe que as unidades cancelam-se da maneira adequada. 
(b) Usamos a mesma relação utilizada no item (a). Para obter as unidades apropriadas a ser canceladas, devemos usar 
o fator de conversão como segue: 

(6,6 x 10-2 .lorr) ( 
1 

atm ) = 8,7 x 10-s atm 
760 ter( 

(e) A relação 760 torr"' 101,325 kPa pern1ite-nos escrever um fator de conversão apropriado para este problema: 

(147 2 kPá) ( 760 torr ) = 1.104 torr 
I 101,325 kf'ã" 

Conferência: en1 cada caso examine a ordem de grandeza de sua resposta e con1pare-a coa1 o valor inicial. Torr é uma 
unidade muito menor que atmosfera, de forma que esperamos ser a resposta n111t1/Jrica maior que a quantidade inicial 
em (a) e menor em (b). O item (e) envolve a unidade menos familiar .kPa. O torr é aproxin1adamente oito vezes n1enor 
que kPa, logo a resposta numérica em torr deve ser maior, conforme obtido. 

PRATIQUE 

Em países que usam o sistema n1étrico, como o Canadá, a pressão atmosférica na previsão do tempo é dada em wúda
des de kPa. Converta certa pressão de 745 torr para kPa. 
Resposta: 99 ,3 kPa 

Podemos usar vários disposi tivos para medir as pressões em gases em sistemas fechados. Os calibradores de 
pneus, por exemplo, medem a pressão do ar nos pneus de automóveis e bicicletas. Nos laboratórios usamos, algu-
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mas vezes, um dispositivo chamado 111a11ô111etro. Um manômetro opera baseado em um princípio similar ao barô
metro, como mostrado em "Como fazer 10.2". 

10.3 

COMO FAZER 10.2 

Em determinado dia o barômetro em certo laboratório indica que a pressão at
mosférica é 764,7 torr. Uma an1ostra de gás é colocada em um recipiente liga
do a uma ponta aberta de um 1nanômetro de mercúrio, mostrado na Figura 
10.3. Um metro é usado para medir a altura do mercúrio acima da base do ma
nômetro. O nível de mercúrio no braço aberto do manômetro tem altura me
didade 136,4 mm, e aquele braço que está em contato com o gás tem altura de 
103,8 mm. Qual é a pressão do gás (a) em abnosferas; (b) em kPa? 

Solução 

Análise: tentamos decobrir a pressão do gá.s no frasco. Sabemos que a pressão 
deve ser maior que a pressão atmosférica porque o nível do manômetro do 
lado do frasco é menor que o do lado aberto para a atmosfera, como indicado 
na Figura 10.3. 

Planeja m en to: foram dados a pressão atmosférica (764,7 torr) e o fato de que 
o nível de mercúrio no braço do manômetro que está aberto para a atmosfera 
é mais alto (136,4nun) que o no braço ligado ao frasco de gás (103,8mm). Usa
remos a diferença na altura entre os dois braços para obter a quantidade na 
qual a pressão do gás excede a pressão atmosférica (/z na Figura 10.3). Para se 
usar um manômetro aberto, devemos saber o valor da pressão atmosférica. 
Como o manômetro de mercúrio é usado, a diferença na altura mede direta
mente a diferença de pressão em mm Hg ou torr. 

Resolução: (a) A pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a diferença 
na altura entre os dois braços do manômetro: 

P &M = P••m +(diferença entre as alturas dos braços) 

= 764,7 torr + (136,4 torr - 103,8 torr) 

= 797,3 torr 

Convertemos a pressão do gás para atmosferas: 

P.~. = (797,3 torr) ( 
1 

atm ) = 1,049 atm 
~ 760 torr 

(b) Para calcular a pressão em kPa, empregamos o fator de conversão entre 
atn1osferas e kPa: 

1,049 atm ( lOl,3kPa )= 106,3 kPa 
1 ahn 

Conferência : a pressão calculada é um pouco maior que uma atmosfera. 
Isso faz sentido porque sabíamos que a pressão no frasco seria maior que a 
pressão da atmosfera agindo no manômetro, que é um pouco n1aior que a pres
são atmosférica padrão. 

PRATIQUE 

Converta uma pressão de 0,975 atm para Pa e kPa. 

Resposta: 98,8 x 103 Pa e 98,8 kPa. 

As leis dos gases 

T ,, 
j_ 

Pgâs = Pa1m + P,, 

Fig ura 10.3 Um manômetro, 
algumas vezes empregado no 
laboratório para medir p ressões de 

,; . "' -gases prox1mas a pressao 
atmosférica. 

ATIVIDADE 
Manômetro 

Os experimentos com grande número de gases revelam que são necessárias quatro variáveis para definir a 
condição física, ou estado, de um gás: temperatura, T; pressão, P; volume, V; e quantidade de gás, geralmente é ex
pressa em quantidade de matéria, n. As equações que expressam as relações entre T, P, V e n são conhecidas como 
leis dos gases. 



340 Química: a ciência central 

A química e a vida Pressão arterial 

O coração humano bombeia sai1gue para as outras partes 
do corpo pelas artérias, e o sangue retorna ao coração pelas 
veias. Quando a pressão arterial é medida, dois valores são 
observados con10120/80 (120 por 80) ou, mais normalmen
te, 12/8 (12 por 8), que é uma leitura normal. A primeira me
dida é a press/Io sist6liC1J, a pressão máxima quando o coração 
está bombeando. A segunda é a pressão diastólica, a pressão 
quando parte do ciclo bombeador do coração está em 
repouso. A unidade associada a essas medidas de pressão é 
o torr (ou torr / 10). 

A pressão arterial é medida usando um medidor de pres
são ligado a um invólucro ou manguito cheio de ar que é 
aplicado como um torniquete ao braço (Figura 10.4). Ele 
pode ser uJn manômetro de mercúrio ou algum óutro dispo
sitivo. A pressão do ar no matlguito é aumentada usando 
uma pequena bomba até que esteja ao ma da pressão sistóli
ca e previna o fluxo de sangue. A pressão do ar dentro do 
manguito, é então, reduzida Jenta1nente até que o sangue co
mece a pulsar pela artéria, co1no detectado por tun estetos
cópio. Nesse ponto, a pressão no manguito é igual à pressão 
que o satlgue exerce dentro das artérias. A leitura no medi
dor fomece a pressão sistólica. A pressão no manguito é, a 
seguir, reduzida ainda mais até que o sangue flua Livremen
te. A pressão nesse ponto é a diastólica. 

Relação pressão-volume: lei de Boyle 

Figura 10.4 Medindo a 
pressão arterial. 

A liiperte11silo é a presença de pressão acima do normal. 
O critério usual para a hipertensão é pressão arterial maior 
que 140/90 (ou 14/9). A hipertensão aumenta significativa
mente a carga de trabalho do coraç,io e também causa estres
se nas paredes dos vasos sangüíneos por todo o corpo. Esses 
efeitos aumentam o risco de aneurisma, ataques cardíacos e 
infartos. 

Se a pressão sobre u1n balão diminuj, ele se expande. Essa é a razão pela qual os balões meteorológicos expan
dem-se à medida que sobem para a atmosfera (Figura 10.5). De modo inverso, quando um volume de gás é compri
mido, a pressão do gás aun<enta. O quínuco britânico Robert Boyle (1627-1691) investigou inicialmente a relação 
entre a pressão de um gás e seu volume. 

Para realizar seus experimentos com gases, Boyle usou um tubo em forma de J similar ao mostrado na Figura 
10.6. Certa quantidade de gás é presa em um tubo atrás de uma coluna de mercúrio. Boyle variou a pressão no gás 
adicionando mercúrio ao tubo. Ele descobriu qite o volume do gás diminuía conforme a pressão aumentava. Por 
exemplo, dobrar a pressão provocava diminuição do volume para metade de seu valor original. 

Figura 10.5 O volume de gás em 
um balão de previsão de tempo 
aumentará à medida que e le subir 
para a atmosfera mais alta, onde a 
pressão atmosférica é mais baixa 
que na superfície da Terra. 



Gás~ 
Volume 
=60 mL 

Pressão 
atmosférica 

u 
(a) 

Pressão 
atmosférica 

Hg adicionado""' 
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mm 

l 

(b) 
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Figura 10.6 Ilustração do 
experimento de Boyle. Em (a) o 
volume de gás preso no tubo em J 
é 60 ml quando a pressão do gás 
for 760 torr. Quando se adiciona 
mais mercúrio, como mostrado 
em (b), o gás preso é comprimido. 
O volume é 30 ml quando sua 
pressão total for 1 .520 torr, 
correspondendo à pressão 
atmosférica mais a pressão exercida 
pela coluna de 760 mm de , . 
mercuno. 

A lei de Boyle, que resume essas observações, afirma que o volu1ne de certa q11a11tidade fixa de 111n gás n1antido à 
te111peratura constante é i11versarnente proporcional à pressão. Quando duas medidas são inversamente proporcionais, 
uma torna-se menor à medida que a outra se torna maior. A lei de Boyle pode ser expressa matematicamente como: 

1 
V= constante x -

p 
ou PV = constante (10.2] 

O valor da constante depende da temperatura e da quantidade de gás na amostra. O gráfico de V vers11s Pna Fj
gura 10.7(a) mostra o tipo de curva obtida para determinada quantidade de gás a uma temperatura fixa. Uma rela
ção linear é obtida quando se traça um. gráfico de V versus 1/P (Figura 10.7(b)). 

Apesar de ser simples, a lei de Boyle ocupa um lugar especial na história da ciência. Boyle foi o primeiro a reali
zar ttma série de experimentos nos quais o valor de uma variável foi sistematicamente alterado para determinar o 
efeito em outra variável. Os dados dos experimentos foram empregados para estabelecer uma relação empírica, 
uma 'lei'. Aplicamos a .lei de Boyle toda vez que respi.ramos. O volume dos pu.lmões é controlado pela caixa torácica, 
que pode expandir e contrair, e pelo diafragn1a, um músculo abaixo dos pulmões. A inalação ocorre quando a caixa 
torácica se expande e o diafragnla move-se para baixo. As duas ações aumentam o voltune dos pulmões, diminuin
do assim a pressão do gás dentro dos pulmões. A pressão atmosférica, dessa forma, força o ar para dentro dos pul
mões até que a pressão dos pulmões se iguale à pressão atn1osférica. A expiração reverte o processo: a caixa 
torácica contrai-se e o diafragma move-se para cima, ambos diminuindo o volume dos pulmões. O ar é forçado 
para fora dos pulmões pelo aumento na pressão. 

Relação temperatura- volume: lei de Charles 

Os balões de ar quente sobeo1 porque o ar expande-se à proporção que é aquecido. O ar mais quente é menos 
denso que o ar da vizinhança mais fria à mesn1a pressão. Essa diferença na densidade faz com que o balão suba. De 
maneira inversa, um balão encolhe quando um gás dentro dele é res friado, como visto na Figttra 10.8. 

A relação entre volume de gás e temperatura foi descoberta em 1787 pelo cientista francês Jacques Charles 
(1746-1823). Charles descobriu que o volu1ne de certa quantidade fixa de gás a pressão constante attmenta Linear
mente com a temperatura. A.lguns dados típicos estão mostrados na Figura 10.9. Observe que a linha {que está 

1,0 

V 
0,5 

1,0 2,0 
p 

(a) 

3,0 

1,0 

V 
0,5 

1 0,5 
l/P 

(b) 

,O 

Figura 10.7 Gráficos baseados na 
lei de Boyle: (a) volume versus 
pressão; (b) volume versus 1 /P. 
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' Figura 10.8 A medida que 
nitrogênio líquido (- 196 ºC) é 
derramado sobre um balão, o gás no 
balão é resfriado e seu volume 
diminui. 

tracejada) extrapolada (estendida) passa pelo valor-273 ºC. Observe também que se supõe que o gás tenha volume 
zero a essa temperatura. Entretanto, essa condição nunca é possível, porque todos os gases se liquefazem ou se so
lidificam antes de atingir essa temperatura. 

Em 1848 Willian1 Tho1nson (1824-1907), um fisico britânico cujo títu lo era lord Kelvin, propôs u1na escala de 
temperatura absoluta, hoje conhecida como escala Kelvin. Nessa escala, O K, chamado zero absoluto, é igual a 
-273,15 ºC. - (Seção 1.4) Em termos de escala Kelvin, a lei de Charles pode ser expressa como segue: o vo/i1111e de 
certn quantidade fixa de gás 111a11tido a pressão co11sta11te é diretarnente proporcionnl à respectiva te111perat11ra absoluta. Por
tanto, ao se dobrar a temperatura absoluta, digamos de 200 K para 400 K, o volume do gás dobrará. Matematica
mente, a Jej de Charles assume a seguinte forma: 

V = constante x T ou 
V 
- = constante 
T 

O valor da constante depende da pressão e da quantidade de gás. 

Relação quantidade- volume: lei de Avogadro 

[10.3] 

Conforme adicionamos gás a um balão, ele se expande. O volume de um gás é afetado não apenas pela pressão 
e teinperatura, mas também pela quantidade de gás. A relação entre quantidade de gás e respectivo volum.e re
sultou do trabalho de Gay-Lussac (1778-1823) e Amadeo Avogadro (1776-1856). 

Gay-Lussac é uma daquelas figuras extraordinárias na história da ciência que realmente poderia ser chamado 
um aventureiro. Ele estava interessado em balões mais leves que o ar e em 1804 fez com que u.m deles subisse até 
uma al tura aproximada de 7.000 m - façanha que mru1teve o recorde de altitude por várias décadas. Para melllor 
controlar balões mais leves que o ar, os vol umes dos gases que reagem entre si estão na proporção dos menores nú
meros inteiros. Por exemplo, dois volumes de gás hidrogênio reagem com um volume de gás oxigênio para formar 
dois volumes de vapor de água, como mostrado na Figura 10.10. 

Três anos depois Amadeo Avogadro - (Seção 3.4) interpretou a observação de Gay-Lussac propondo o que 
atualmente é conhecido con10 hipótese de Avogadro: vol11n1es iguais de gases à 111es111n te1nperat11ra e pressão contê111 

Figura 10.9 Volume de um gás em 
um sistema fechado como função da 
temperatura à pressão constante. 
A linha tracejada é uma extrapolação 
para temperaturas nas quais a 
substância não é mais um gás. 
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Observação Dois volumes 
de hidrogênio 

Explicação 

Equação 

He 

Volume 22,4 L 

Pressão 1 atm 

Temperatura OºC 
Massa do gás 4,00 g 

Número de 6,02 X lc23 

moléculas do gás 

+ 

Um volume 
de oxigênio 

N2 

224L , 
1 atm 
OºC 
28,0 g 
6,02 X 1023 

Dois volumes de 
vapor de água 

CH4 

22,4 L 
1 atm 
OºC 
16,0 g 
6,02 X 1023 
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Figura 10.10 Observação 
experimental de Gay-Lussac sobre 
os volumes combinantes anexada à 
explicação de Avogadro sobre esse 
fenômeno. 

Figura 10.11 Comparação 
ilustrando a hipótese de Avogadro. 
Observe que o gás hélio consiste 
em átomos de hélio. Cada gás tem 
o mesmo volume; temperatura e 
pressão, conseqüentemente, 
contêm o mesmo número de 
moléculas. Como uma molécula de 
certa substância difere em massa 
de uma outra molécula, as massas 
dos gases nos três recipientes são 
diferentes. 

n1í111eros igunis de 1110/éculas. Por exemplo, experimentos mostram que 22,4 L de um gás a O ºC e 1 atJn contém 6,02 x 1023 

moléculas de gás (isto é, 1 m ol), como mostrado na Figura 10.11. 
A lei de Avogadro resulta da hipótese de A vogadro: o vol11111e de 11111 gns 111a11tido a temperatura e pressão constantes 

é diretn111e11te proporcional à quantidade de 111atéria do gás. Isto é, 

V =constante x 11 [10.4] 

Portanto, dobrando-se a quantidade de matéria do gás, o volume também dobra se Te P permanecerem 
constantes. 

COMO FAZER 10.3 

Suponha que tenhao1os um gás confinado em um pistão co1110 mostrado na 
Figura 10.12. Considere as seguintes variações: (a) aquecer o gás de 298 K 
para 360 K, mantendo a posição atual do pistão. (b) Mover o pistão para redu
z.ir o volume do gás de 1 L para 0,5 L. (e) Injetar mais gás pela válvula de entra
da de gás. Indique se em cada uma dessas variações haverá: 
1. din1inuição da distância n1édia entre as moléculas 
2. aumento da pressão do gás 
3. aumento da massa total do gás no cilindro 

4. aumento da quantidade de matéria do gás presente 

Solução 

Análise: precisamos pe11sar como cada variação no sistema afetará as molécu
las de gás ou a condição nas quais elas existem. 

Planejamento: perguntare1nos como cada uma das variações indicadas po
deriam afetar as várias grandezas 1 a 4. Figura 10.12 Cilindro com pistão 

e válvula de entrada de gás. 
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10.4 

Resolução: (a) Aquecer o gás mantendo a posição do pistão não provocará variação no número de moléculas por uni
dade de volume. Portanto, a distância entre as moléculas, a massa total das moléculas e a quantidade de matéria do 
gás permanecem constantes. O aumento da temperatura provocará o aumento na pressão. (b ) Mover o pistão compri
me a n1esrna quantidade de gás para u1n volume menor. A quantidade de matéria total do gás, e, portanto, a massa to
tal, permanece constante. Entretanto, a distância média entre as moléculas deve diminuir por causa do menor volume 
em que o gás está contido; pressão au1nentará. (e) lnjetar mais gás no cilindro mantendo o mesmo volume e a mesma 
temperatura resultará em mais moléculas e, assim, em maior n1assa e maior quantidade de matéria. A distância média 
entre os áton1os deve diminuir, uma vez que seus núineros por unidade de volume aumentam. De maneira corres
pondente, a pressão aumenta. 

PRATIQUE 

CO é oxidado a C02 de acordo com a equação, 2CO(g) + 0 2(g) 2C02(g). Se 2 L de CO(g) são misturados com 2 L 
de 0 2(g), qual é o volume total de gás resultante depois que a reação se completar, supondo que não ocorra nenhuma 
variação na ten1peratura ou na pressão total? 

Resposta: 3 L 

A equação do gás ideal 

Na Seção 10.3 examinamos três leis dos gases historicamente importantes que descrevem as relações entre as 
quatro variáveis, P, V, Te n, que definem o estado de um gás. Cada lei foi obtida ao se manter duas variáveis cons
tantes para se observar como as outras duas variáveis são afetadas pelas outras. Podemos expressar cada lei como 
uma relação de proporcionalidade. Usando o símbolo oc, que se lê "é proporcional a", temos: 

lei de Boyle: V ex: ~ 
p 

lei de Charles: V ex: T 

lei de A vogadro: V ex: n 

(constante n, 1) 

(constante 11, P) 

(constante P, T) 

Podemos combinar essas relações para chegar a uma lei de gás mais geral: 

V 11T 
cx:-

p 

Se chamarmos R a constan te de proporc.ionalidade, obtemos: 

V =.R(!!I.) p 

Reordenando, temos essa relação de forma mais familiar: 

TABELA 10.2 Valores numéricos da constante 
dos gases, R, em várias unidades 

Unidades 

Latm/mor1 K"1 

J/ mor1 K"1ª 
caJ/mor' K"1 

m3 Pa/mor' K"'" 

L torr/mor1 K' 

• Unidade SI. 

Valores numéricos 

0,08206 
8,314 
1,987 

8,314 
62,36 

PV = nRT (10.51 

Essa equação é conhecida como equação do gás ideal. Um 
gás .ideal é um gás hipotético cujos comportamentos da pressão, 
do volume e da temperatura são completan1ente descritos pela 
equação do gás ideal. 

O termo R na equação do gás idea 1 é chamado constante dos 
gases . O valor e a un.idade de R dependem das w1idades de P, V, 
n e T. A temperatura deve se111pre ser expressa como temperatura 
absoluta. A quantidade de gás, n, é normalmente expressa em 
mols. As unidades escolhidas para pressão e volume são geral
mente atm e litros, respectivamente. En tretanto, outras unidades 
podem ser usadas. Em 1nuitos países a unidade SI Pa (ou kPa) é 
mais comumente usada. A Tabela 10.2 mostra os valores numéri
cos de R em várias unidades. Como yjmos no quadro "Um olhar 
mais de perto" a respei to de trabalho PV, na Seção 5.3, o produto 
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Figura 10 .13 Comparando os 
volumes molares nas CNTP de um gás 
ideal com vários gases reais . 

PV tem a unjdade de energia. Dessa forma, a unidade de R pode incluir joules ou calorias. Ao resolver problemas 
com a equação do gás ideal, as unidades de P, V, 11 e T deven1 estar de acordo com as unidades na constante dos ga
ses. Neste capítulo usaremos com mais freqüência o valor de R = 0,08206 L atm/mol K (quatro algarismos signifi
cativos) ou 0,0821 L atm/ mol K (três algarismos significativos) toda vez que usarmos a equação do gás ideal, 
consistentes com a unidade de atm para pressão. O uso do valor R = 8,314 J / mo! K, coerente com a unidade de Pa 
para pressão, é ta1nbém muito comum. 

Suponha que temos 1,000 molde um gás ideal a 1,000 atm e 0,00 ºC (273,15 J<). De acordo com a equação do gás 
ideal, o volume do gás é: 

V= nRT = (1,000 mo!) (0,08206 L atm/mol K (273,15 K) =
22 41 

L 
' P 1,000 atm 

As condições O ºC e 1 atm referen1-se às condições n ormais de temperatura e pressão (CNTP). Muitas pro
priedades dos gases são tabeladas para essas condições. O volume ocupado por 1 molde um gás ideal nas CNTP, 
22,4 L, é conhecido como vo/111ne 1110/ar de um. gás ideal nas CNTP. 

A equação do gás ideal explica adequadainente as propriedades da maioria dos gases sob várias circunstâncias. 
Entretanto, ela não é exa tamente correta para um gás real. Dessa forma, o volLtm.e medido, V, para determinadas 
condições de P, 11 e Tpode diferir do volume calcu lado a par tir de PV = nRT. Para ilustrar, os volumes molares me
didos para gases reais nas CNTP são comparados com os volumes calculados de un1 gás ideal na Figura 10.13. 
Embora esses gases reais não se equiparem exatamente ao comportamento de gás ideal, as diferenças são tão pe
quenas que podemos ignorá-las, a não ser que seja para um trabalho muito acurado. Falaremos mais sobre as dife
renças entre gases ideais e reais na Seção 10.9. 

COMO FAZER 10.4 

O carbonato d e cálcio, CaC03(s), decompõe-se com aquecin1ento para produzir CaO(s) e C02(g). Unia an1ostra de 
CaC03 é decomposta e o dióxido de carbono é coletado em um frasco de 250 mL. Depois de a decomposição se com
pletar, o gás tem pressão de 1,3 atm à temperatura de 31 ºC. Qual a quantidade de matéria de gás C02 produzida? 

Solução 

Análise: dados o volume (250 mL), a pressão (1,3 atn1) e a temperatura (31 ºC) de uma amostra de gás C02 e pede-se 
para calcular a quantidade de matéria de C02 na amostra. 

Planeja m e nto: con10 foram dados V, P e T, poden1os resolver a equação do gás ideal para a quantidade desconhecida, 
/1. 

Resolução: ao analisar e resolver problemas de leis dos gases, é útil tabelar as i.nformações dadas nos problemas para, 
em seguida, converter os valores para unidades que sejam coerentes com as de R (0,0821 L atm/mol K). Nesse caso os 
valores dados são: 

P = 1,3 atm 

V= 250 mL = 0,250 L 

T = 31 ºC = (31 + 273) K = 304 K 
Lembre-se: a te1uperat11ra absoluta deve se111pre ser usada quando a equação do gás ideal for resolvida. 
Agora reordenamos a equação do gás ideal (Equação 10.5) para resolver para n. 

PV 
11=-

RT 
11 = (l,3 atm)(0,250 L) = O 013 mol de CO 

(0,0821 L atm/mol K)(304 K) ' 2 
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Conferência: as unidades apropriadas se cancelam, garantindo assim que reordenenlos apropriadamente a equação 
do gás ideal e convertamos corretamente as unidades. 

PRATIQUE 

As bolas de tênis são normalmente che:ias con1 ar ou gás N2 com pressão acima da pressão atmosférica para aun1entar 
seus 'quiques'. Se uma bola de tênis em particular tem volume de 144cm3 e contém 0,33 g de gásN2, qual éa pressão 
dentro da bola a 24 ºC? 

Respostn: 2,0 atm 

Estratégias na química Cálculos envolvendo muitas variáveis 

Na quimica e por meio de estudos de ciência e maten1áti
ca, você deverá encontrar problemas que envolvan1 diversas 
variáveis medidas experimentalmente, bem como várias 
constantes físicas diferentes. Neste capítulo encontramos di
versos problenias baseados na equação do gás ideal, que con
siste em quatro grandezas experimentais - P, V, 11 e T - e 
uma constante, R. Dependendo do tipo de problema, talvez 
seja necessário descobra quaisquer das quatro grandezas. 

Para evitar qualquer dificuldade ao extrair as informa
ções necessárias dos problemas quando diversas variáveis 
estão envolvidas, sugerimos segi1ir os seguintes passos à 
medida que analisa, planeja e resolve tais problemas: 

1. Colocar as i11for111ações e111 11111a tabela. Leia o proble1na 
cuidadosan1ente para determinar qual a grandeza desco
nhecida e quais grandezas foram dadas. Cada vez que en
contrar um valor numérico, anote-o. Em 1nuitos casos, 
construir uma tabela das informações dadas será útil 

2. Converta para unidades coerentes. Como você tem visto, 
freqüentemente usamos várias unidades diferentes para ex
pressar a mesma grandeza. Tenha certeza de que as grande
zas são convertidas para as unidades apropriadas usando os 
fatores de conversão corretos. Ao usar a equação do gás 
ideal, por exen1plo, geraln1ente usamos o valor de R que tem 
as unidades de L atm/mol K. Se a pressão lhe for dada em 
torr, será necessário convertê-la para atmosferas. 

3. Se 1111ta ií11ica equação rel11cio11a 11111itas variáveis, reordene a 
equação para fon1ccer a desco11hecida. Assegure-se de saber 
como usar a á lgebra para resolver a equação para a variável 
desejada. No caso da equação do gás .ideal, os seguintes rear
ranjos algébricos serão usados uma hora ou outra: 

P= nRT; 
V 

V= 11RT; 
p 

PV 
11 = -· 

RT' 

4. Use a análise din1e11sio11al. Coloque as u11idades durante 
todo o seu cálculo. O uso da análise dimensional permite 
conferir se você resolveu a equação corretamente. Se as uni
dades das grandezas na equação cancelam-se apropriada-
1nente, fornecendo as unidades da variável desejada, é 
provável que tenha usado a equação corretamente. 

Algumas vezes os valores para as variáveis necessárias 
não são fornecidos de forma direta. Ao contrário, são dados 
valores para outras grandezas que podem ser usados para de
terminar as variáveis necessárias. l'or exemplo, suponha que 
você tente usar a equação do gás ideal para calcular a pressão 
de um gás. É fornecida a temperatura do gás, mas não os valo
res explícitos para 11 e V. Entretanto, o problema afirma que "a 
an1ostra de gás contém 0,15 mol de gás por litro." Podemos 
transfonnar essa afirmação na expressão: 

li 
- = 0,15 rool/ L 
V 

Resolvendo a equação do gás ideal para pressão, obtemos: 

p = n~T = ( i) RT 

Portanto, podemos resolver a equação mesmo que não 
seja.m dados os valores específicos de 11 e V. Examinaremos 
como usar a densidade e a massa molar de um gás dessa for
ma na Seção 10.5. 

Como temos enfatizado continuamente, a coisa mais im
portante que se pode fazer para tomar-se hábil em resolver 
problemas é praticar com os exerócios do iten1 "Pratique" e 
com os exercícios no final de cada capítulo. Usando o proce
dimento sistemático, como esses descritos aqui, você será ca
paz de minimizar as dificuldades em resolver problemas 
envolvendo muitas variáveis. 

Relacionando a equação do gás ideal e as leis dos gases 
As leis dos gases simples que abordamos na Seção 10.3, como a lei de Boyle, são casos especiajs da equação 

jdeal dos gases. Por exemplo, guand.o a quantidade de gás e a temperatura são mantidas co11stantes, n e T têm valo
res fixos. Dessa forma, o produto 11RT é o produto de três constantes e deve por si só ser constante. 

PV = 11RT =constante ou PV =constante [10.6] 

Assim, temos a lei de Boyle. Vemos que se n e T são constantes, os valores individuais de P e V podem variar, 
mas o produto PV deve permanecer também constante. 
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Podemos usar a lei de Boyle para determinar como o volume de um gás varia quando sua pressão varia. Por 
exemplo, se um cilindro de metal comporta 50,0 L de gás 0 2 a 18,5 atm e 21 ºC, qual o volume que o gás ocupará se a 
temperatura for mantida a 21 "C enquanto a pressão é reduzida para 1,00 atm? Un1a vez que o produto PVé wna 
constante quando un1 gás é mantido com n e T constantes, sabemos que: 

[10.7) 

Onde P1 e V1 são os valores iniciais e P2 e V2 são os valores finais. Dividindo anibos os lados dessa equação por 
P21 obtemos o volume final, V2• 

p 
V =V x _!_ 

2 1 p 
2 

Substituindo as quantidades dadas na equação, obtemos: 

v2 = (50,0 L) (lB,5 atm)= 925 L 
1,00 atm 

A resposta é razoável porque os gases expandem-se à medida que as respectivas pressões diminuem. 
De modo similar, podemos começar com a equação do gás ideal e derivar a relação entre quaisquer outras duas 

variáveis, V e T (lei de Charles), 11 e V (lei de Avogadro), ou P e T. Em "Como fazer 10.5" há um exemplo de como 
essas relações podem ser deri,radas e utilizadas. 

COMO FAZER 10.5 

A pressão do gás em uma lata de aerossol é 1,5 atm a 25 °C. Supondoqt.1eo gás dentro da lata obedece à equação do gás 
ideal, qual seria a pressão se a lata fosse aquecida a 450 ºC? 

Solução 

Análise: dadas a pressão e a temperatura do gás a 1,5 atm e 25 ºC, pede-se a pressão a temperatura mais al ta (450 ºC). 

Planejame nto: o volume e a quantidade de matéria do gás não variam; logo, devemos usar a relação interligando a 
pressão e a temperatura. Convertendo a temperatura para a escala Kelvin e colocando em uma tabela a inforn1ação 
dada, temos: 

lnicial 

Final 

p 

1,5 atm 

Pz 

T 

298K 
723 K 

Resolução: para determinar como P e T estão relacionados, começamos com a equação do gás ideal e isolamos as 
quantidades que não variam (11, V e R) em um lado, e as variáveis (P e T) no outro. 

P nR 
- = - = constante 
T V 

Uma vez que o quociente PfJ' é uma constante, podemos escrever: 

P1 P2 - =-
TI T? 

onde os ú1dices inferiores 1 e 2 representam os estados iniciais e finais, respectivatnente. Reordenando para resolver 
para P2 e s ubstituindo os valores dados, obtêm-se: 

P2 =pi X T2 
Ti 

(
723 K) P2 = (1,5 atm) 
298 

K = 3,6 atm 

Conferência : essa resposta é intuitivamente coerente - com o aumentdo da temperatura de um gás há aumento da 
pressão. Está evidente a partir deste exen1plo por que as latas de aerossol possuem aviso para não ser incineradas. 
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PRATIQUE 

Um grande tanque de estocagem. de gás natural é arranjado de tal forma que a pressão é mantida a 2,20 atm. Em um 
d ia frio de dezembro na Europa, quando a temperatura é-15 ºC (4 ºF), o volume do gás no tanque é 807 m3

• Qual é o 
volume da mesma quantidade de gás en1 um dia quente de julho, quando a temperatura é 31 ºC (88 "F)? 
Resposta: 951 m3 

Freqüentemente deparamos com a situação na qual P, V e T variam enquanto a quantidade de matéria de gás 
permanece fixa. Como 11 é constante nessas circunstâncias, a equação do gás ideal é: 

PV 
- = nR =constar\ te 
T 

Se representarn1os as condições inicial e final de pressão, temperatura e volume pelos ú1dices inferiores 1 e 2, 
respectivamente, podemos escrever 

10.5 

[10.8] 

COMO FAZER l 0.6 

Um baJão cheio tem volume de 6,0 L no nível do n1ar (1,0 atm) e é incitado a subir até que a pressão seja 0,45 atm. 
Durante a subida a temperatura do gás cai de 22 ''C para - 21 ºC Calcule o volume do balão a essa al titude final. 

Solução 

Análise: precisamos determinar um novo volume para uma amostra de gás em uma situação onde tanto a pressão 
quanto a temperatura variem. 

Planejamento: vamos de novo proceder convertendo a temperatura para a escala Kelvin e colocar em uma tabela a 
informação dada. 

Inicial 

Final 

p 

1,0 atm 

0,45 atm 

Uma vez que n é constante, podemos usar a Equação 10.8. 

Resolução: reordenando para resolver para V21 obtemos: 

V T 

295K 

252K 

V
2 

= V
1 
x!i x~ = (6,0 L)( l,O atm )(252 K) = 11 L 

P2 T1 0,45 atm 295 K 

Conferência: o resultado parece coerente. Observe que o cálculo envolve multiplicar o volume injcial por uma razão 
de pressões e uma razão de temperaturas. lntuitivantenteesperamos q ue a diminuição da pressão provoque o aumen
to do volume Similarmente, a diminuição da temperatura deverá provocar d.llninuição do volume. Observe que adi
ferença nas pressões é mais drástica que a diferença nas temperaturas. Portanto, devemos supor que o efeito da 
variação da pressão predomine na determinação do volume final - o que é verdadeiro. 

PRATIQUE 

Uma amostra de 0,50 molde gás oxigênio é confinada em um cilindro a O ºC com um pistão móvel, como mostrado 
na Figura 10.12. O gás tem pressão inicial de 1,0 atm. Ele é, en1 seguida, con1primido por um pistão de tal forn1a que 
o volun1e final seja a metade do inicial A pressão final do gás é 2,2 atm. Qual é a temperatura final do gás em graus 
Celsius? 

Resposta: 27 ºC 

Aplicações adicionais da equação do gás ideal 

A equação do gás ideal pode ser usada para definir a re lação entre a densidade de um gás e a respectiva massa 
mola r e para ca lcula r os volumes de gases formados ou consumidos em reações químicas. 
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Densidades de gases e massa molar 
A equação do gás ideal tem muitas aplicações ao medir e calcular a densidade do gás. A densidade tem unida

des de massa por unidade de volume. Podemos ordenar a equação dos gases para obter a quantidade de matéria 
por unidade de volume. 

n p 
- - -
V RT 

Observe que 11/V tem as unidades de mols por litro. Suponha que muJtipliquemos ambos os lados dessa equa
ção pela massa molar, 94., que é o nún1ero de grrunas em 1 molde certa substância: 

n9rf P9rt 
- - -
V RT 

O produto das quantidades n/V e 94. é igual à densi.dade em g/L, como vis-
to a partir de suas unidades: 

mols gra1nas gramas 
--x =---
litro moIB litro 

A densidade, d, de um gás é dada pela expressão à direita da equação 10.9: 

d = P94. 
RT 

[10.10] 

A partir da Equação 10.10, vemos que a densidade de um gás depende de 
sua pressão, de sua massa mo.lar e de sua temperatura. Quanto maiores a mas
sa molar e a pressão, menos denso o gás. Apesar de os gases formarem mistu
ras homogêneas independentemente de suas identidades, um gás menos 
denso se localizaJ"á acima de um gás mais denso na ausência de mistura. Por 
exemplo, C02 tem massa molar maior que N2 ou 0 2 e é, co.nseqüentemente 
mais denso do que o ar. Quando o C02 é liberado de um extintor de incêndio, 
como mostrado na Figura 10.14, eJe cobre o fogo, impedindo 0 2 de atingir o 
material combustível. O fato de que um gás mais quente é menos denso que 
um gás mais frio explica por que o ar quente sobe. A diferença entre as densi
dades do ar quente e frio é responsável pela subida de balões de ar quente . . É 
também responsável por n1uitos fenômenos no clima, como a formação de 
grandes nuvens durante as tempestades com relâmpagos. 

COMO FAZER 10.7 

Qual é a densidade do vapor de tetracloreto de carbono a 714 to.rr e 125 ºC? 

Solução 

ATIVIDADE 
Densidade de gases 

[10.9) 

Figura 10.14 O gás C02 de um 
extintor de incêndio é mais denso 
que o ar. C02 resfria-se 
significantemente à medida que ele 
sai do extintor. O vapor de água 
no ar é condensado pelo gás C02 
frio e forma uma nuvem branca, 
acompanhando C02 incolor. 

Análise: para encontrar a densidade, dadas a temperatura e a pressão, precisamos usar a Equação 10.10. 

Planejamento: antes que possamos usar a Equação 10.10, precisamos converter as quantidades necessárias para as 
unidades apropriadas. A massa molar de CCI~ é 12,0+(4)(35,5) = 154,0 g / mol. Devemos converter a temperatura para 
a escala Kelvin e a pressão para atmosferas. 

Resolução: usando a Equação 10.10, temos 

d = (714 torr) (1 atm/760 torr)(154,0 glmol) = 
4143 

g/L 
(0,0821 L atm/ mol K)(398 K) 

Conferência: se dividirmos a massa molar (g/ mol) pela densidade (g/ L), obtemos L/ mol. O valor numérico é aproxi
madamente 154/ 4,4 = 35. Essa é uma aproximação grosseiramente correta para o volume molar de um gás aquecido a 
125 ºC a uma pressão próxima à pressão atmosférica, tornando a resposta coerente. 
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PRATIQUE 

A massa molar média da atn1osfera na superfície de Titã, a maior lua de Saturno, é 28,6 g/mol. A temperatura da su
perfície é 95 K e a pressão, 1,6 atm. Supondo o comportamento ideal, calcule a densidade da atmosfera de Titã. 

Resposta: 5,9 g/ L 

A Equação 10.10 pode ser reorganizada para que se ache a massa molar de um gás: 

dRT 
'M=--

p 
[10.11] 

Portanto, podea1os 11sar a densidade de um gás medida experimentalmente para determinar a massa molar 
das moléculas de gás, como mostrado em "Como fazer 10.8". 

COMO FAZER 10.8 

Uma série de medidas é feita pa·ra se determinar a massa molar de um gás desconhecido. Primeiro, um grande fras
co é evacuado e consta que ele pesa 134,567 g. Então, eJe é cheio com o gás a uma pressão de 735 torra 31 ºC e pesado 
nova.mente; sua massa é agora 137,456 g. Finalmente, o frasco é cheio com água a 31 ºC e é encontrada uma massa de 
1.067,9 g. (A densidade da água a essa temperatura é 0,997 g/n'lL.) Supondo que a equação do gás ideal se aplica, cal
cule a massa mola.r do gás desconhecido. 

Solução 

Análise: dadas a informação sobre a massa, a temperatura e a pressão para o gás, pede-se calcular a respectiva massa 
molar. 

Planejamento: precisamos usar a informação sobre a .massa dada para calcular o volume do recipiente e a n1assa do 
gás dentro dele. A partir disso, calculamos a densidade do gás e a seguir aplicamos a Equação 10.11 para calcular a 
massa molar do gás. 

Resolução: a massa do gás é a diferença entre a massa do frasco cheio con10 gás e a massa do frasco vazio (evacuado): 

137,456 g - 134,567 g = 2,889 g 

O volume do gás é igual ao de água que o frasco pode comportar. O volume de água é calculado a partir de sua massa 
e densidade. A massa da água é a diferença entre as massas do frasco cheio e vazio: 

1.067,9 g - 134,567 g = 933,3 g 
Reordenando a equação para densidade (d= 111/V), temos: 

V = !!.!. = (933'3 g) = 936 mL 
d (0,997 g/mL) 

Conhecendo a massa do gás (2,889 g) e seu volume (936 mL), podemos calcular a densidade do gás: 
2,889 g/0,936 L = 3,09 g/L 

Depois de converter a pressão para atn1osferas e a temperatura para kelvins, podeinos usar a Equação 10.11 para cal
cular a massa molar: 

dRT 
9'1=-

p 

= (3,09 g/L) (0,0821 L atm/mol K)(304 K) = 79 7glmol 
(735/760) atm ' 

Conferência: as unidades encaixam-se apropriadamente e o valor da massa molar obtido é coerente para uma subs
tância que é gasosa a wna ten1peratura próxima à temperatura ambiente. 

PRATIQUE 

Calcule a n1assa molar média do ar seco se sua densidade for 1,17 g/L a 21 ºC e 740,0 torr. 

Resposta: 29,0 g/mol 

ANIMAÇÃO 
Air bags 

Volumes de gases em reações químicas 
Entender as propriedades de gases é importante porque os gases são mui

tas vezes reagentes ou produtos nas reações químicas. Por essa razão, geral
mente estamos diante de cálculos de volumes de gases consumidos ou 
produzidos nas reações. Vimos que os coeficientes em equações químjcas ba-
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lanceadas fornecem as quantidades relativas (emmols) de reagentes e produtos em certa reação. A quantidade de 
matéria de um gás, por sua vez, está relacionada com P, V e T. 

10.6 

COMO FAZER 10.9 

Os air bags de segurança em automóveis contê1n gás nitrogênio gerado pela decomposição rápida de azida de sódio, 
NaN3: 

Se um air bng tem um volume de 36 L e contém gás nitrogênio a uma pressão de 1,15 atm à temperatura de 26,0 ºC, 
quantos gramas de NaN3 devem ser decompostos? 

Solução 

Análise: esse é um problenla de vários passos. São dadas informações sobre o gás N 2 (volume, pressão e temperatura) 
e a equação qufnúca para a reação na qual N2 é gerado. Devemos usar essa informação para calcu.lar o número de gra
mas necessário para se obter N2 necessário. 

Planejamento: precisamos usar os dados do gás e a equação do gás ideal para calcu.lar a quantidade dematériado gás 
N 2 necessária para o air bag operar corretamente. Podemos usar a equação balanceada para determinar a quantidade 
de matéria de NaN3. Pinalmente, converteremos mols de NaN3 em gramas. 

Dados do gás moldeN2 mol deNaN3 gdeNaN3 

Resolução: a quantidade de nlatéria de N 2 é dada por: 

li= PV = (1,l 5 ab:n)(36 L) = 1,7 iuol de N 2 

RT (0,0821 L atm/nlol K)(299 K) 

A partir daqui usamos os coeficientes na equação balanceada para calcular a quantidade de matéria de NaN~. 

(
2 mols de NaN ) (1,7 mol de N 2 ) ~ = 1,1 n1ol de NaN, 

3 mols de N2 • 

Finalmente, usando a massa molar de NaN;i. converten1os mols de NaN3 em gramas: 

(1,1 molde NaN3) (
65·º g de NaN, ) = 72 NaN 
1 mol deNaN3 g 3 

Conferência: a melhor maneira de conferir a abordagem é ter certeza de que as unidades cancelam-se apropriada
mente em cada passo nos cálculos, apresentando a correta unidade na resposta, g. 

PRATIQUE 

No primeiro passo do processo industrial para produzir ácido nítrico, a amônia reage com o oxigênio na presença de 
un1 catalisador apropriado para formar óxido nítrico e vapor de água: 

4NH3(g) t SOz(g) 4NO(g) + 6H'20~~) 

Quantos Li.tros de NH3(g) a 850 ºC e 5,00 atm são necessários para reagir com 1,00 molde 0 2(g) nessa reação? 

Resposta: 14,8 L 

Mistura de gases e pressões parciais 

Até aqui consideramos apenas o comportamento de gases puros - os 
que consistem em u ma única substância no estado gasoso. Co1no lidamos 
com gases compostos de uma mistura de duas ou mais substâncias diferen
tes? Enquanto estudava as propriedades do ar, John Dalton GllD (Seção 2:1) 
observou que a pressão total de 11111a nlistura de gases é igual à so111a das pressões 

ATIVIDADE 
Pressões parciais 

parciais que cada gás exerceria se estivesse sozinho. A pressão exercida por um componente en1 particular de certa mis
tura de gases é chamada pressão parcial daquele gás, e a observação de Dalton é conhecida como lei de Dalton das - . . pressoes parc1a1s. 
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A química no trabalho Gasodutos 

Muitas pessoas não têm conhecimento da vasta rede de 
encanamentos subterrâneos que envolven1 o mundo desen
volvido. Os encanamentos são usados para transportar gran
des quantidades de líquidos e gases por distâncias cons iderá
veis. Por exemplo, os encanamentos transportam gás natural 
(metano) a partir de enormes campos de gás natural na Sibé
ria para a Europa Ocidental. O gás natural da Argélia é trans
portado para a ftália através de um gasoduto de 120 cm de 
diâmetro e 2.500 kn1 de comprimento que se estende pelo 
mar Mediterrâneo a profundezas de 600 m. Nos Estados Uni
dos o sistema de encanamentos consiste ern linhas-tronco de 
encanamentos de diâmetro grande para transporte de djs
tâncias longas, com ramificações de diâmetro menor e pres
são mais baixa para transporte local para e a partir das 
linhas-tronco. 

Basicarnente todas as substâncias que são gases nas CNTP 
são transportadas comercialmente através de encanamentos, 
incluindo amônia, dióxido de carbono, monóxido de car
bono, cloro, etano, hélio, hidrogênio e metano. O maior vo
lume transportado até agora, todavia, é de gás natural. 
O gás rico em metano de óleo e poços de gás é process.'\do 
para remover substâncias paTticuladas, água e várias im
purezas gasosas, como sulfeto de hidrogênio e dióxido de 
carbono. O gás é a seguir comprimido para pressões na fai
xa entre 3,5 Mpa (35 atm) e 10 Mpa (100 atm), dependendo 
da idade e do diâmetro do encanamento (Figura 10.15). Os 
encanamentos de longa distância têm aproximadamente 
40 cn1 de diâmetro e são feitos de aço. A pressão é mantida 
por grandes estações compressoras ao Longo do gasoduto, 
espaçadas em intervalos de 80 a 160 km. 

Lembre-se da Figura 5.24, em que se con1entava ser o gás 
natural a principal fonte de energia para os Estados Uni-

dos. Para alcançar essa demanda, o metano deve ser trans
portado de poços por todo os Estados Unidos e Canadá para 
todas as partes do país. O comprimento total dos gasodutos 
para transporte de _gás natural nos Estados Unidos é aproxi
madamente 6 x 1<f km e continua crescendo. Os Estados 
Urudos são divididos em sete regiões. A entrega total de gás 
nahtral para elas excede 2,7 x lOn L (medidos nas CNTP), 
que é quase 100 bilhões de pés cúbicos por dia! O volunie de 
gasodutos seria inteiramente inadequado para gerenciar as 
enormes quantidades de gás natural colocadas e tiradas do 
sistema de forma contú1ua . Por essa razão, instalações de es
tocagem no subsolo, como as cavernas de saJ e outras forma
ções naturais, são empregadas para armazenar grandes 
quantidades de gás. 

{1 o 
" & 

"''" -
Figura 10.15 Estação de revezamento de encanamentos 
de gás natural. 

Se permitirmos que P, seja a pressão tota l e P)I P21 P3 etc. sejam as pressões parciais dos gases na m istura, pode
mos escrever a lei de DaJton como segue: 

[10.12] 

Essa equação implica que cada gás na mistura comporta-se de forn1a independente, como podem.os ver pela 
análise a seguir. Designamos de 111, 112, 113 a quantidade de matéria de cada um dos gases na mistura, e de 111 a q•1anti
dade de matéria totaJ do gás (111 = n, + n2 + 113 + ... ). 

Se cada um dos gases obedece à equação do gás ideaJ, podemos escrever: 

(RT) . (RT) P2 = 112 V , P3 = 113 V etc. 

Todos os gases na mistura estão à mesma temperatura e ocupam o mesmo volume. Conseqüentemente, substi
tuindo na Equação 10.12, obtemos: 

[10.13] 

Isto é, a pressão total a temperatura e volume constantes é determinada pela quantidade de matéria total do 
gás presente, independentemente de esse total representar apenas uma substância ou uma mistura. 
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COMO FAZER 10.10 

Um.a n1istura gasosa feita de 6,00 g de 0 1 e 9,00 g de CH~ é colocada em recipiente de 15,0 La O ºC. Qual é a pressão 
parcial de cada gás e a pressão total no recipiente? 

Solução 

Análise: precisamos calcular a pressão para dois gases diferentes e1n um mesmo volume. 

Planejamento: como cada gás comporta-se de forma independente, podemos usar a equação do gás ideal para calcu
lar a pressão que cada um exerceria se o outro não estivesse presente. 

Resolução: devemos primeiro converter a massa de cada gás para quantidade de matéria: 

n0 • = (6,00 g de 0 2)(
1 

mo! de 0 2) = 0,188 molde 0 2 · 32,0 g de02 

. ( 1 molde CH ) ncH = (9,00 g de CH~ ) . • = 0,563 mol de CH, 
• 16,0 g de CH, 

Podemos agora usar a equação do gás ideal para calcular a pressão parcial de cada gás: 

P. = 11-0, RT = (0,188 mol)(0,0821 L atm/mo1 de K) (273 K) = 
0 281 

atm 
o, V 15,0 L ' 

P. = 11CH, RT = (0,563 mol)(0,0821 L atm/mol de K) (273 K) = 
0 841 

atm 
a·i, V 15 O L ' , 

De acordo com a lei de Dalton (Equação 10.12), a pressão total no recipiente é a soma das pressões parciais: 

P, = P01 + PcH, = 0,281 atm + 0,841atm=1,122 atm 

Conferência: fazer estimativas aproximadas é uma boa prática, mesmo quando você sente que não precisa conferir 
sua resposta. Nesse caso, a pressão de 1 atm parece correta para uma mistura de aproximadamente 0,2 mo! de 0 2 

(6/32) e um pouco mais que 0,5 mo! de CH4 (9 /16), juntos en1 UJn volume de 15,0 L, porque um molde um gás ideal a 1 
atm de pressão e O ºC ocupa aproximadamente 22 L. 

PRATIQUE 

Qual é a pressão total exercida por uma mistura de 2,00 g de H1 e 8,00 g de N2 a 273 .K em um recipiente de 10,0 L? 

Resposta: 2,86 atm 

Pressões parciais e frações em quantidade de matéria 
Como cada gás em uma mistura comporta-se de forma independente, podemos relacionar a quantidade de 

certo gás em uma mistura com sua pressão parcial. Para um gás ideal, P = nRT/V, e portanto podemos escrever: 

P, _ n1 RT/V _ 11
1 - - -- [10.14) 

P, 11
1
RT/V 11, 

A razão 111/111 é chamada fração em quantidade de matéria do gás 1, que representamos por X1• A fração em 
quantidade de matéria ou fração em mol , X, é um número sem dimensão que expressa a razão entre a quantidade 
de matéria de certo co1nponente e a quantidade de matéria total na mistura. Pode1nos reord enar a Equação 10.14 
para fornecer: 

[10.15) 

Portanto, a pressão pareia] de um gás em uma mistura é sua fração em quantidade de matéria multiplicada 
pela pressão total. 

A fração em quantidade de matéria de N 2 no ar é 0,78 {isto é, 78o/Q das moléculas no ar são N2). Se a pressão 
baron1étrica total for 760 torr, a pressão parcial de N 2 será: 

P ~ = {0,78) (760 torr) = 590 torr 
2 

Esse resultado é inttdtivamente coerente: como N2 compreende 78°/o da mistura, e le con tribui com 78o/o da pres
são total. 
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COMO FAZER 10.11 

Um estudo dos efeitos de certos gases no crescimento de plantas requer uma atrnosfera sintética composta de l,5o/o 
mo! de COv 18,0o/o molde 0 2 e 80,So/o molde Ar. (a) Calcule a pressão parcial de 0 2 na mistura se a pressão atmosférica 
total for 745 torr. (b) Se a atmosfera é para ser mantida em um espaço de 120 La 295 K, quaJ é a quantidade de matéria 
de 0 2 necessária? 

Solução 

Análise: precisamos deternúnar a quantidade de matéria de 0 2 necessária para perfazer uma atmosfera sintética, 
dada a composição percentual. 

Planejamento: calcularemos a pressão parcial de 0 2, a seguir continuaren1os para calcular a quantidade de matéria 
de 0 2, àquela pressão, necessária para ocupar 120 L. 

Resolução: (a) A quantidade de matéria percentual é exatamente igual à fração em quantidade de matéria multiplica
da por 100. Portanto, a fração em quantidade de matéria do 0 2 é 0,180. Usando a Equação 10.15, temos: 

P0 , = (0,180) (745 torr) = 134 torr 

(b) Colocando as variáveis dadas em uma tabela e convertendo-as para as unidades apropriadas, temos: 

P0 • = (134 tou) ( 
1 

atm ) = 0,176 atm 
• 760 torr 

V=UOL 

n - ? o,- . 
R = 0,0821 L atm 

mol deK 

T =295 K 

Resolvendo a equação do gás ideal para 110 , , temos: 

(V) 120L 
11º' = Po, RT = (O,l76 atni) 0,0821 L atm/mol de K) (295 K) = O,Bn mo! 

Conferência: as unidades conferem satisfatoriamente e a resposta parece estar na ordem de magnitude correta. 

PRATIQUE 

A partir dos dados coletados pela Voynger 1, os cientistas têm estimado a composição da atmosfera de Titã, a maior lua 
de Saturno. A p ressão total na superfície de Titã é 1.220 torr. A atmosfera consiste em 82°/,. molde N 2, 12o/nn1ol de Are 
6,0o/o mol de CH4• Calcule a pressão parcial de cada wn desses gases na atmosfera de Titã. 

Resposta: 1,0 x 1 a3 torr de N 2, 1,5 x] a2 torr de Ar e 73 tor.r de CH~ . 

Coletando gases sobre a água 
Um experimento que aparece freqüentemente durante o trabalho de laboratório envolve determinar a quanti

dade de matéria do gás coletado a partir de uma reação química. Algun1as vezes esse gás é coletado sobre a água. 
Por exemplo, clorato de potássio sólido, KCI03, pode ser decomposto por aquecimento em um tubo de ensaio em 
uma montagem co1no a mostrada na Figura 10.16. A equação balanceada para a reação é: 

[10.16) 

O gás oxigênio é coletado em um béquer inicialmente cheio de água e ínvertido em un1a panela de água. 

Figura 10.16 (a) Coleta de gás sobre 
a água. (b) Quando o gás tiver sido 
coletado, o béquer é levantado ou 
abaixado de forma que as alturas de 
água dentro e fora do frasco de coleta 
fiquem iguais. A pressão total dos 
gases dentro do frasco é igual à 
pressão atmosférica. 

(a) 

Coleta de gás 
Nível do volume 

de gás 

(b) 
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O volume de gás coletado é medido ao se levantar ou abaixar o béquer quanto necessário até que os níveis de 
água dentro e fora dele sejam os mes1nos. Quando se satisfaz essa condição, a pressão dentro do béquer é igual à 
pressão atmosférica do lado de fora. A pressão total dentro do béquer é a soma das pressões do gás coletado e de 
vapor da água em equilíbrio com a água líquida. 

[10.17] 

A pressão exercida pelo vapor de água, P H 0 , a várias temperah1ras está relacionada no Apêndice B. 
2 

COMO FAZER 10.12 
Uma amostra de K003 é decomposta parcialmente (Equação 10.16), produzindo gás 0 2, coletado sobre a água, como 
mostra a Figura 10.16. O volume de gás coletadoé0,250La 26 ºC e 765 torrde pressão total. (a) Qual é a quantidade de 
matéria de 0 2 coletada? (b) Qual é a massa, em gran1as, de KC103 decomposta? 

Solução 

Análise: primeiro precisamos calcular a quantidade de matéria do gás 0 2 en1 um recipiente que trunbén1 contém um 
segundo gás (vapor de água). Em segirndo lugar, precisamos usar a estequiometria da reação para calcular a quanti
dade de matéria do reagente KC103 decomposta. 

(a) Planejamento: se colocarmos as i.nfom1ações apresentadas em uma tabela, veremos que são dados os valores para 
V e T. Para calcular a incógnita, 110 ,. precisamos também conhecer a pressão de 0 2 no sistema. Conseqüentemente, 
precisan1os antes detcr:mi11ar a presSão parcial do gás 0 2 na mistura de 0 2 e vapor de ~O coletados sobre a água. 

Resolução: a pressão parcial do gás 0 2 é a diferença entre a pressão total, 765 torr, e a pressão do vapor de água a 
26 ºC, 25 torr (Apêndice B): 

P0 = 765 torr - 25 torr = 740 torr 
' Podeinos usar a equação do gás ideal para obter a quantidade de matéria de 0 2, que nos fornece: 

11 
= P0 , V = (740 torr)(l atm/760 torr)(0,250 L) = 9 92 xio-3 mo! de 0 

o, RT (0,0821 L atm/1nol de K) (299 K) ' 2 

(b ) Planejamento: podemos usar a equação química balanceada para determinar a quantidade de matéria de KCl03 
decomposta a partir da quantidade de matéria de 0 2 formada, em seguida converter quantidade de matéria de KC103 em 
gramas de KCl03• 

Resolução: a partir da Equação 10.16, temos que 2 mols de KC103 ~ 3 molde 0 2. A mass<t molar de KC103 é122,6 
g/mol. Portanto, podemos converter a quantidade de matéria de 0 2 que encontramos no item (a) para a quantida
de de matéria de KCl03 e gramas de KC101: 

(9,92x10-3 mols de0
2
) (

2 mols de KCl0, )(122•6 g de KCI03 ) = 0,811 g de KC10
3 3 mols de 0 2 1 molde KCI03 

Conferência: como sempre, procuramos te.rcerteza de que as unidades são canceladas apropriadamente nos cálculos. 
Além disso, a quantidade de matéria de 0 2 e KC103 parecem coerentes, dado o pequeno volume de gás coletado. 

Comentário: muitos compostos químicos que reagem com a água e o vapor de água seriam degradados pela exposi
ção ao gás únlido. Dessa forma, em laboratórios de pesquisa, os gases são geralmente secos passando o gás úmido so
bre uma substância que absorva água (um dessecante), con10 o sulfato de c.íJcio, CaS0.1• Os cristais de sulfato de cálcio 
são vendidos com o nome registrado de Drierite™. 

PRATIQUE 

O nitri to de amônio, NH4N021 decompõe-se por aquecimento para formar gás N2: 

NH4N02(s) N2(g) + 2H20(/) 

Quando uma amostra de Nl'l4N02 é decomposta em um tubo de ensaio, como na Figura 10.16, 511 mL de gás N2 são 
coletados sobre a água a 26 ºC e 745 torr de pressão total. Quantos gramas de NH4N01 foram decompostos? 

Resposta: 1,26 g 
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10.7 Teoria cinética molecular 

ANIMAÇÃO 
Energia cinética de moléculas 
de gás 

A equação do gás ideal descreve co1110 os gases se comportam, mas não ex
p.lica por que eles se comportam de determinada maneira. Por que um gás ex
pande quando aquecido a pressão constante? Ou, por que sua pressão 
aumenta quando o gás é comprimido a temperatura constante? Para entender 
as propriedades físicas dos gases, precisamos de um modelo que nos ajude a 

imaginar o que acontece às partículas de gás à proporcão que condições como pressão ou temperatura variem. Ta l 
modelo, conhecido como teoria cinética molecular, foi desenvolvido durante uo1 período de aproximadamente 
cem anos, culminando em 1857 quando Rudolf Clausius (1822-1888) publicou uma forma completa e satisfatória 
da teoria. 

A teoria cinética molecular (a teoria das moléculas em movimento) é resumida pelas seguintes afirmações: 
1. Os gases consistem em grande número de moléculas que estão em movimento continuo e aleatório. (A pa

lavra 1110/éculn é usada aqui para designar a menor partícula de qua lquer gás; alguns gases, como os nobres, 
consistem em átomos individuais.) 

2. O volume de todas as n1oléculas do gás é desprezível comparado ao volume total no qual o gás está contido. 
3. As forças atrativas e repulsivas entre as moléculas de gás são desprezíveis. 
4. A energia pode ser transferida entre as moléculas durante as colisões, mas a energia cinética 111édin das mo

léculas não varia com o tempo, desde que a temperatuxa do gás permaneça constante. Em outras palavras, 
as colisões são perfeitamente elásticas. 

5. A energia cinética média das moléculas é proporcional à temperatura absoluta. Para certa temperatura, as 
moléculas de todos os gases têm a mesn1a energia cinética .média. 
A teoria cinética molecular expUca tanto a pressão quanto a temperatura em nível molecular. A pressão de 
un1 gás é provocada pelas colisões das n10.léculas com as paredes do recipiente, como n1ostrado na Figura 
10.J 7. A magnitude da pressão é determinada tan to pela freqüência quanto pela força com que as molécu
las batem nas paredes. 

A temperatura absoluta de um gás é uma medida da energia cinética 111édin de suas moléculas. Se dois gases dj
ferentes estão à mesma temperatura, suas n1oléculas têm a n1esma energia cinética média. Se a temperatura abso
luta de um gás é dobrada (digamos de 200 K para 400 K), a energia cinética média de suas moléculas dobra. Assim, 
o movimento molecu lar aumenta com o aume11to da temperatura. 

Apesar de as moléet1 las em uma amostra de gás terem tLma energia cinética 111édin e, em conseqüência, uma ve

Figura 10.17 A pressão de um 
gás é provocada pelas colisões das 
moléculas de gás com as paredes 
de seus recipientes. 

locidade média, as moléculas individuais movem-se a velocidades variadas. 
As moléculas em movimento sofrem colisões freqüentes com outras molécu
las. O mon1ento é conservado em cada colisão, mas uma das moléculas que 
estiver colidindo pode ser desviada a alta velocidade enquanto a outra pratica-
1nente pára deu.ma só vez. O resultado é que as moléculas a qualquer instante 
têm faixa larga de velocidades. A Figura 10.18 ilustra a distribuição das veloci
dades moleculares para o gás nitrogênio a O ºC (linha azu l) e a 100 "C (linha 
vermelha). A curva mostra a fração das moléculas movendo-se a cada veloci
dade. A altas temperaturas, uma fração de moléculas move-se a altas velocida
des; a distribujção da curva desloca-se em direção às altas velocidades e de Já 
em direção às maiores energias cinéticas mécLias. 

A Figura 10.18 também mostra o valor da velocidade média q uadrática 
(vmq), 11, das molécuJas a cada temperatura. Essa quantidade é a veloci.dade 
de uma molécula possuindo energia cinética média. A velocidade ' ' mq não é 
exatamente a mesma coisa que velocidade médja. Entretanto, a diferença en.tre 
as duas é pequena.1 

1 Para ilustrar a diferença entre a velocidade vmq e a velocidade média, considere quatro objetos com velocidades de 4,0, 6,0, 10,0 e 
12,0 m/s. A velocidade média deles é \4(4,0 + 6,0 + 10,0 + 12,0) = 8,0 m/s. A velocidade vmq, 11, entretanto, é a raiz quadrada da 
m.édia das velocidades das moléculas elevadas ao quadrado: 

~: ( 4,02 + 6,01 + 10,02 + U,02
) = .J74,0 = 8,6 m/s 

Para um gás ideal, a velocidade média é igual a 0,921 x 11 . Portanto, a velocidade 111édia é dí.retan1ente proporcional à velocidade 
vmq, e as duas são na realidade aproximadamente iguais . 
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Figura 10.18 A distribuiç.ão das 
velocidades moleculares para o 
nitrogênio a O ºC (linha azul) e 
1 00 ºC (linha vermelha). 

A velocidade vmq é importante porque a energia cinética média das moléculas de gás, €,está relacionada dire
tamente a a2

: 

[10.18) 

onde 111 é a massa da molécula. A massa não varia com a temperatura. Portanto, o aumento na energia cinética mé
dia à medida que a temperatura aumenta implica que a velocidade vmq (e também a velocidade média) das molé
culas aumente similarmente co.nforme a temperatura aumenta. 

Aplicação das leis de gases 
As observações empíricas das propriedades dos gases como expressas em suas respectivas leis são rapidamente 

entendidas em termos de teoria cinética molecular. Os segtLintes exemplos iJustram esse ponto: 
1. O efeito de 11111 a11111ento de vo/11111e a te111perat11ra consta11te: temperatura constante significa que a energia ciné

tica média das moléculas dos gases permanece inalterada. Tsso, por sua vez, significa que a velocidade v1nq 
das moléculas, u, não varia. Entretanto, se o volume au1nenta, as moléculas devem mover-se por uma dis
tância maior entre as colisões. Dessa forma, existem menos coUsões por unidade de te.mpo com as paredes 
do recipiente, e a pressão diminui. O modelo explica de maneira simples a le i de Boyle. 

2. O efeito doa11111ento da te111peratura a vo/11111e constante: aumento na temperatura significa aumento na energia 
cinética n1édia das moléculas; assim, aumento en1 11. Se não existe variação no volume, haverá mais cobsões 
com as paredes por unidade de tempo. Além disso, a variação no .momento em cada colisão aumenta (as 
n1olécuJas chocam-se contra as paredes com mais força). O modelo explica o aumento de pressão observado. 

COMO FAZER 10.13 

Uma amostra de gás 0 2 inicialmente nas CNTP é comprimida para um volume menor a tempe.ratura constante. 
Qual o efeito que essa variação tem (a) na energia cinética média das moléculas de 0 2; (b) na velocidade média das 
moléculas de 0 2; (e) no número total de colisões das moléculas de 0 2 contra as paredes do recipiente em uma unida
de de tempo; (d) no nt'unero de colisões das moléculas de 0 2 com uma unidade de área das pa.redes do recipiente 
por unidade de tempo? 

Solução 

Análise: precisamos aplicar os conceitos da teoria cinética molecular pa.ra uma situação na qual um gás é comprimido 
a temperatura constante. 

Planejamento: determina.remos como cada uma das grandezas em (a)-(d) é afetada pela variação na pressão a volu
me constante. 

Resolução: (a) A energia cinética média das moléculas de 0 2 é determinada apenas pela temperatura. A energia ciné
tica média não varia pela compressão do 0 2 a temperatura constante. (b) Se a energia cinética média das moléculas de 
0 2 não varia, a velocidade média permanece constante. (e) O número total de colisões contra as paredes do recipiente 
por unidade de tempo deve aun1entar porque as moléculas estão se movendo em volume menor, mas com a mesma 
velocidade .méilia anterior. Sob essas condições, elas devem encontrar as paredes mais vezes. (d) O número de coli
sões com uma unidade de área das paredes é menor que antes. 
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Conferência: em um exercício conceituai desse tipo, não existe resposta numérica ·para conferir. Realmente usamos o 
raciocínio no decorrer da resolução do problema. 

PRATIQUE 

Como var:ia a velocidade v1nq das moléculas de N 2 em uma amostra de gás (a) co1n um aumento na ten1peratura; 
(b) com um aumento no volume da amostra; (e) ao ser misturada com uma amostra de Ar à mesma temperatura? 

Respostas: (a) aumenta; (b) nenhum efeito; (e) nenhum efeito. 

Um olhar mais de perto A equação do gás ideal 

Começando com os postulados da teoria cinética molecu
lar, é possível extrair a equação do gás ideal. Melhor do que 
prosseguir pela extração, vamos considerar em termos quali
tativos como a equação do gás ideal pode seguir. Como te
mos visto, a pressão é a força por unidade de área. oao (Seção 
l 0.2) A força total das colisões moleculares nas paredes, e 
conseqüentemente a pressão produzida por elas, depende 
tanto do grau de intens idade das colisões entre as moléculas 
e as paredes (o impulso cedido por colisão) quanto da taxa na 
qual essas colisões ocorrem: 

P oc impulso cedido por colisão x taxa de colisões 

Para uma molécula movendo-se com velocidade vmq, 11, 

o in1pulso cedido por uma colisão com uma parede depende 
do momento linear da molécula, isto é, depende do produto 
de sua massa pela velocidade, 111u. A taxa de colisões é pro
porcional tanto ao número de moléculas por unidade devo
lume, n/V, quanto às velocidades, 11. Se existem mais 
moléculas em um recipiente, existirão m.ais colisões freqüen-, 
tes com as paredes do recipiente. A medida que a velocidade 
molecular aumenta ou o volume do recipiente diminui, o 
te1npo necessário para as n1oléculas percorrerem a distância 
de uma parede à outra é reduzido, e as moléculas colide1n 
com freqüência com as paredes. Assim, temos: 

n 1111111
2 

P oc.11111 X-XII cc--
v V 

[10.19] 

Uma vez que a energia cinética média, i 11111
2
, é p roporcio

nal à temperatura, temos que n11i2 cc T. Pazendo essas substi
tuições na Equação 10.19, obtemos: 

10.8 Efusão e difusão molecular 

[10.20} 

Vamos agora converter os sinais de proporcionalidade 
para um sinal de igual expressando n como a quantidade de 
matéria do gás; a seguir inserimos uma constante de propor
cionalldade - R, a constante 1nolar dos gases: 

p = nRT (10.21) 
V 

Essa expressão é a equação do gás ideal. 
Um eminente matemático suíço, Daniel Bernoulli (1700-1782), 

idealizou um modelo para gases que foi, para todas as pro
postas práticas, o mesmo que o modelo da teoria cinética. A 
partir desse modelo, Bernoulli extraiu a lei de Boyle e a equa
ção do gás ideal. Seu modelo foi um dos primeiros exemplos 
na ciência do desenvolvimento de um modelo matemático a 
partir de suposições ou afirmativas hipotéticas. Entretanto, 
apesar de sua eminência, o trabalho de Bernoulli nesse as
sunto foi completamente ignorado, sendo apenas redesco
berto cen1 anos mais tarde por Clausius e outros. Foi 
ignorado porque entrava em conflito com crenças populares. 
Por exemplo, sua idéia de que o calor é lLmamedida da ener
gia de movimento não foi aceito porque estava em conflito 
com a então popular (e incorreta) teoria calórica do aqueci
mento. Em segundo lugar, a teoria de Bernoulli estava em 
conflito com o modelo de Isaac Ne,vton para gases (também 
incorreto). Esses tabus tinham que cair antes que o caminho 
esti\resse aberto para a teoria cinética molecular. A moral da 
história é que a ciência não é uma estrada direta daqui para a 
'verdade.' A estrada é construída por humanos; portanto, é 
cheia de ziguezague. 

De acordo com a teoria cinética molecular, a energia cinética média de q11nlq11er coleção de moléculas de um 
gás,~ 1nu2, ten1 um valor específico a determinada temperattu·a. Assim, um gás composto de partíc1Llas leves, como 
He, terá a mesma energia cinética méd1a que 1im composto de partículas muito mais pesadas, como Xe, desde que 
os dois gases estejam à mesma temperatura. A massa, rn, das partíctLlas no gás mais leve é menor que aquela no gás 
mais pesado. Dessa forma, as partícu las no gás mais leve devem ter maior velocidade vmq, 11, que as partículas do 
gás ma:is pesado. A segi.únte equação, que expressa esse fato quantitativamente, pode ser derivada da teoria cinéti
ca molecu lar: 

LI= ~3~T [10.22] 
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Figura 10.19 A distribuição das 
velocidades moleculares para 
diferentes gases a 25 ºC. 

ATIVIDADE 
Fase gasosa: distribuição de 
Boltzmann 

Com.o a massa molar, 'M, aparece no denominador, quanto mais leve as moléculas de gás, maior a velocidade 
v:o1q, 11. A Figura 10.19 mostra a distribtLição das velocidades moleculares para vários gases diferentes a 25 ºC. Observe 
como as distribu.ições são deslocadas em direção às velocidades maiores para gases com menores massas molares. 

COMO FAZER 10.14 
Calcule a velocidade vmq, 11, de uma molécula de N2 a 25 "C. 

Solução 
Análíse: os dados apresentados são a identidade do gás e a temperatura, as duas grandezas que precisamos para cal
cular a velocidade vmq. 

Planejamento: calcularemos a velocidade vmq usando a Equação 10.22. 
Resolução: ao usar a Equação 10.22, devenios converter cada grandeza para unidades SI de forma que todas as unida
des sejam compatíveis. Usaremos também R nas unidades de J / mol K (Tabela 10.2) para que façamos o cancelamento 
das unidades corretamente. 

T = 25 + 273 = 298 K 
9.1 = 28,0 g/ mol = 28,0 x 10"3 kg/ mol 

R =8,314J/mol K =S,314 kgm~/s"2 mor1 K"'1 (Essas unidades aparecem 
pelo fato de que 1J = 1 kg m2 /s2

) 

_ 3(8,314 kg m 1 /s2 n1ol K) (298K) _ 
5 15 102 I 

11 - -, x ms 
28,0 x 10-l kg/mol 

Comentário: isso corresponde a uma velocidade de 1.150 mi /h. Como a massa molecular n1édia das moléculas de ar é 
ligeiran1ente maior que N2, a velocidade vmq das moléculas de ar é um pouco menor que para N2• A velocidade na 
qual o som se propaga pelo ar é de aproximadamente 350 m/s, um valor de quase dois terços da média da velocidade 
vmq para as moléculas de ar. 

PRATIQUE 
Qual é a velocidade vmq de um átomo de He a 25 ºC? 
Resposta: 1,36 x 103 m/s 

A dependência das velocidades moleculares da massa apresenta várias conseqüências interessantes. O primei
ro fenômeno é a efusão, que é a fuga das molécuJas de gás por buracos m.inúscuJos para um espaço evacuado como 
mostrado na Figura 10.20. O segundo é a difusão, que é o espalhamento de uma subs tância pelo espaço ou por 
uma segt1nda s ubs tância. Por exemplo, as moléculas de perfume que se difundem por uma sala. 

Lei da efusão de Graham 
Em 1846, Thomas Graham (1805-1869) descobriu que a taxa de efusão de um gás é inversamente proporcional 

à raiz q11adrada de sua massa molar. Suponha que temos dois gases à mesma temperatura e pressão em recipientes 
com buracos idênticos feitos por alfinete. Se as taxas de efusão de duas substâncias são r1 e r2, e suas respectivas 
massas n10Lares são !M1 e 'M~, a lei de G raham afirma: 
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Figura 10.20 Efusão de uma 
molécula de gás por um buraco de 
alfinete. As moléculas escapam de 
seu recipiente para um espaço 
evacuado apenas quando 'batem' 
no buraco. 

Figura 10.21 Os átomos ou 
moléculas mais leves escapam por 
poros de um balão com maior 
rapidez que os mais pesados. (a) 
Dois balões cheios com o mesmo 
volume, um com hélio e o outro 
com nitrogênio. (b) Após 48 horas 
o balão cheio com hélio está 
menor que o outro, cheio com 
nitrogênio, porque o hélio escapa 
mais rápido que o nitrogênio. 

COMO FAZER 10.15 

[10.23] 

A Equação 10.23 compara as taxas de efusão de dois gases diferentes sob con
djções idênticas, indicando que o gás mais leve efunde-se mais rapidamente. 

A Figura 10.20 ilustra a base da lei de Graham. A única maneira de uma 
molécula de gás escapar de um recipiente é ela 'bater' no buraco. Quanto mais 
rapidamente as moléculas se movem, maior a chance de uma molécula cho
car-se no buraco e efundir. lsso implica que a taxa de efusão é diretamente pro
porcional à velocidade vmq das moléculas. Como R e T são constantes, temos 
a partir da Equação 10.22: 

- - - [10.24] 
r1 _ 11 1 _ 3RT/~ _ ~5W2 
r

2 
- 11

2 
- 3RT/9rl

2 
- ~ 

Como esperado, a partir da lei de Graham, o hélio escapa dos recipientes 
pelos buracos minúscu los fe itos com alfinete com maior rapidez que gases 
com maior massa inolecu la r (Figura 10.21). 

N~ 

(a) (b) 

Uni gás desconhecido, composto de moléculas diatômicas honionucleares, efunde-se a uma taxa que é apenas 0,355 
vezes a taxa de 0 2 à mesma temperatura. Qual é a identidade do gás desconhecido? 

Solução 

Análise: dadas as in.formações relativas à taxa de efusão de uni gás desconhecido, a partir delas pede-se encontrar a 
respectiva massa molar. Portanto, precisamos relacionar as taxas de efusão con1 as massas molares relativas. 

Planejamento: podemos usar a lei de Grahan1 da efusão, Equação 10.23, para determinar a n1assa molar do gás desco
nhecido. Se deixarmos r, e !M, representarem a taxa de efusão e a massa molar do gás desconhecido, a Equação 10.23 
pode ser escrita como segue: 

Resolução: a partir da infom1ação dada, 

Portanto, 

r 32,0 g/n1ol 
_ x_ = 0,355 = 
'o, !M.r 



Agora resolvemos para a massa molar desconhecida, $11,,= 
32•0 g/mol = (0,355)2 = 0,126 

~"' 
'M 

_ 32,0 g/mol _
254 / 1 ~ ,- - g mo 

0,126 

Capítulo 10 Gases 361 

Como foi dito que o gás desconhecido é composto de moléculas diatômicas homonucleares, ele deve ser um elemen
to. A massa molar deve representar duas vezes a massa atômica dos áton1os no gás desconhecido. Concluúnos que o 
gás desconhecido é 12. 

PRATIQUE 

Calcule a razão entre as taxas de efusão de N2 e 0 2, rN, / r0, . 

Resposta:rN, / r0 , = 1,07 

Difusão e caminho médio livre 
A difusão, como a efusão, é mais rápida para moléculas mais leves que para as m.ais pesadas. Na realidade, a 

razão das taxas de difusão de dois gases sob condições experimentais idênticas é aproximada pela Lei de Graham, 
Equação 10.23. Contudo, as colisões moleculares tornam a difusão mais complicada que a efusão. 

Podemos ver a partir da escala horizontal na Figura 10.19 que as velocida
des das moléculas são bem altas. Por exemplo, a velocidade média de N2 a 
temperatura ambiente é 515 m/s (l.150 nu / h). Apesar dessa alta velocidade, 
se alguém abrir um vidro de perfume de um lado de uma sala, passa algum 
tempo- taJvez poucos minutos- antes que o odor possa ser sentido do ou
tro lado. A difusão dos gases é muito mais lenta que as velocidades molecu la
res relativas às colisões molecuJares.2 Essas colisões ocorrem com bastante 
freqüência para um gás à pressão atmosférica - aproximadamente 1010 vezes 
por segundo para cada n1olécula. As colisões ocorrem porque as n1olécu las de 
gases reais têm volumes fini tos. 

Por causa das colisões 1noleculares, a direção de movimento de uma molé
cuJa de gás varia constantemente. Portanto, a difusão de uma molécula de um 
ponto para outro consiste em 1nuitos segmentos retos e curtos porque as coli
sões golpeiam-nas ao redor em direções aleatórias, como mostrado na Figura 
10.22. Primeiro as moléculas movem-se em uma direção, depois em outra; em 
um momento à alta velocidade, no próximo instante à baixa velocidade. 

A distância média percorrida por uma molécu la entre as colisões é chama
da caminh o médjo livre. O caminho médio livre varia com a pressão com.o a 
seguinte analogia explica. Imagine-se caminhando por um shopping center. 
Quando o shopping está muito cheio (alta pressão), a distância 1nédia que 
você pode can1inhar antes de esbarrar em alguén1 é curta (camitlho médio li
vre curto). Quando o shopping está vazio (baixa pressão), você pode andar 
por um longo caminho (caminho médio livre longo) antes de esbarrar em al
guém. O caminho 1nédio Livre para as moléculas de ar no nível do mar é apro
xin1adamente 60 nm (6 x 10-6 cm). A aproximadamente 100 km de altitude, 
onde a densidade do ar é muito mais baixa, o caminho livre médio é cerca de 
10 cm, mais ou menos 10 milhões de vezes mais longo que na superfície da 
Terra. 

• 

Figura 10.22 Ilustração 
esquemática da difusão de uma 
molécula de gás. Por razões de 
clareza, nenhuma outra molécula 
de gás no recipiente é mostrada. 
O caminho da molécula em 
questão começa em um ponto. 
Cada segmento curto de reta 
representa o movimento entre 
colisões. A seta azul indica a 
distância percorrida pela molécula. 

2 A taxa na qual o perfume move-se pela sala também depende do fato de se o ar está bem agitado, dos gradientes de temperatura e 
do movimento das pessoas. Todavia, rnesmo com a ajuda desses fatores, ainda leva mais tempo para as n1oléculas atravessaren1 a 
sala do que se esperaria a partir de suas velocidades vmq sozinhas. 
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A química no trabalho Processos para separações de gases 

O fato de moléculas mais leves moverem-se a velocidades 
médias !llaiores que as de moléculas mais massivas tem mui
tas conseqüências e aplicações interessantes. Por exemplo, 
o esforço para desenvolver a bomba atômica durante a Segun
da Guerra Mundial necessitou que os cientistas separassem o 
isótopo 235U (0,7"/o) de rt:!lativa baixa abundância do mais abun
dante~ (99,3°/o). Isso foi obtido com a conversão do u.rânio 
em um composto volátil UF., que se deixou passar por barrei
ras porosas. Devido aos tamanhos dos poros, isso não é uma 
simples efusão. Todavia, a dependência da massa molar é ba
sicamente a mesma. A pequena diferença na massa molar en
tre os compostos de dois isótopos faz com que as moléculas 
movam-se com taxas ligeiramente diferentes: 

~ = 352,04 = 1,0043 
' ZlS 349,03 

Assim, o gás que inicialmente aparecia no lado oposto da 
barreira era muito pouco enriquecido em moléculas mais le
ves. O processo de difusão foi repetido milhares de vezes, le
vando à separação quase completa de dois isótopos de urânio. 

A taxa na qual um gás passa por um meio poroso médio 
não é sempre determinada unicamente pela massa molecu
lar das moléculas de gás. Mesmo interações entre as molécu
las de gás e outras do meio poroso afetarão a taxa. As intera
ções intermoleculares atrativas diminuem a taxa na qual uma 
moléclLla de gás atravessa passagens estreitas de meio poroso. 

10.9 Gases reais: desvios do comportamento ideal 

Embora a equação do gás ideal seja muito útil em descrever os gases, todos os gases reais não obedecem à rela
ção até certo grau. A extensão na qual um gás real foge do comportamento ideal pode ser vista ao se reordenar a 
equação do gás ideal: 

ATIVIDADE 
Difusão e efusao 

FILME 
Difusao do vapor de bromo 

PV 
-=n 
RT 

[10.25] 

Para u1n molde gás ideal (11=1) a quantidade PVJRTé igual a 1 a todas as 
pressões. Na Figura 10.23. PV /RT é colocado em um gráfico como função de P 
para 1 mo] de vários gases diferentes. A altas pressões o desvio de comporta
me11to ideal (PV/RT = 1) é grande e diferente para cada gás. Dessa forma, os 
gases reais não se comportam de modo ideal a altas pressões. Entretanto, a 
baixas pressões (geralmente abaixo de 10 atm), o desvio de gás ideal é menor e 
pode-se usar a equação do gás ideal sem que sejam gerados erros sérios. 

2,0 ,...------------------. 

1,5 

PV Gás ideal 
RT 1,0 

0,5 

200 400 600 800 1.000 
P (atm) 

Figura 10.23 PV/RT versus a pressão para 1 molde 
vários gases a 300 K. Os dados para C02 referem-se à 
temperatura de 313 K porque C02 se liquefaz à alta 
pressão a 300 K. 
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Figura 10.24 PV/ RT versus pressão para 1 molde gás 
' nitrogênio a três temperaturas diferentes. A medida que 

a temperatura aumenta, o gás aproxima-se mais do 
comportamento ideal. 
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(a) (b) 

O desvio do comportamento ideal também depende da temperatura. A Fi
gura 10.24 mostra os gráficos de PV/RT vers11s Ppara 1 mo! de N2 a três tempe
raturas diferentes. À medida que a temperatura aumenta, as propriedades do 
gás aproximam-se ma is das de um gás ideal. Em geral, os desvios de compor
tamento idea l aumentam conforme a temperatura diminui, tornando-se signi
ficante próximo à temperatura na qual o gás é convertido em líquido. 

As suposições básicas da teoria cinética molecular fornecem-nos uma 
compreensão clara de por que os gases reais desviam do comportamento 
ideal. As moléculas de um gás ideal supostamente não ocupam espaço e não se 
atraem. E11tretn11to, as 1110/éculns reais tê111 volu111es finitos e eles se ntrnen1. Como 
mostrado na Figura 10.25, o espaço livre e não ocupado no quaJ as moléculas 
podem se mover é algo menor que o volume do recipiente. A pressões relativa
mente baixas o volume das moléculas de gás é desprezível, comparado com o 
volume do recipiente. Assim, o volume liVTe disponível para as moléculas é es
sencialmen te o volume inteiro do recipiente. Entre tanto, à proporção que a 
pressão aumenta, o espaço livre no qual as n1oléculas podem se 1nover tor
na-se uma fração menor do volume do recipiente. Sob essas condições, obvia
m ente, os volumes dos gases tendem a ser ligeiramente maiores que os 
previstos pela equação do gás ideal. 

Além disso, as forças atrativas entre as moléculas vêm a ter um papel adis
tâncias curtas, como quando as moléculas estão amontoadas a aJtas pressões. 
Por causa dessas forças atrativas, o impacto de determinada molécula com a 
parede do recipiente diminui. Se pudéssemos parar a ação em un1 gás, as posi
ções das moléculas poderia1n l.en1brar a ilustração da Figura 10.26. A molécu la 
que está próxima de fazer contato com a parede sofre as forças atrativas de m.olécu
las próxin1as a ela. Essas a trações diminuem a força com a qual a molécula bate 
na parede. Como resultado, a pressão é menor q ue a de um gás ideal. Esse efei
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Figura 10.25 Ilustração do efeito 
do volume finito das moléculas de 
gás nas propriedades de um gás 
real a alta pressão. Em (a), a baixa 
pressão, o volume das moléculas 
de gás é pequeno comparado com 
o volume do recipiente. Em (b), a 
alta pressão, o volume das 
moléculas de gás é uma fração 
maior do espaço total disponível. 

ATIVIDADE 
Gases reais 

/ 

Figura 10.26 O efeito das forças 
intermoleculares atrativas na 
pressão exercida por um gás nas 
paredes de seu recipiente. 
A molécula que está próxima de 
chocar-se contra a parede sofre 
forças atrativas de moléculas 
próximas e seu impacto é, desse 
modo, diminuído. As forças 
atrativas tornam-se significantes 
apenas sob condições de alta 
pressão, quando a distância média 
entre as moléculas é pequena. 

to serve para diminuir PV/RT, como visto na Figura 10.23. Quando a pressão é su ficientemente alta, essesefeitosde 
volume dominam e PV /RT diminui. 

' A temperatura determina quão efetivas são as forças atrativas entre as moléculas de gás. A medida que o gás é 
resfriado, a energia cinética média diminui, enquanto as atrações intermolecuJares permanece1n constantes. De certo 
modo, o resfriamento de um gás i1npede que as m oléettlas tenham a energia de que elas precisam para vencer suas 
influências atrativas mútuas. Os e feitos de temperatura mostrados na Figura 10.24 ilustram esse ponto muito bem. 
Conforn1e a temperatura aumenta, a fuga negativa de PV/RT de um comportamento de gás ideal desaparece. A dife
rença que permanece a alta temperatura origina-se basicamente do efeito dos volumes finitos das m oléculas. 

A equação de van der Waals 
Os engenheiros e cjentistas que trabalham com gases a al tas pressões gera ln1ente não podem usar a equação do 

gás ideal para determinar as propriedades de pressão e volume de gases porque a fuga do comportamento ideal é 
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muito grande. Uma equação útil desenvolvida para determinar o con1portamento de gases reais foi proposta pelo 
cientista J1olandês Johannes van der Waals (1837-1923). 

A equação do gás ideal determina que a pressão de um gás é: 

P = nRT (gás ideal) 
V 

Van der Waals identificou que, para um gás real, essa expressão teria de ser corrigida para o volume fini to ocu
pado pelas moléculas de gás e para as forças atrativas entre as moléculas de gás. Ele introduziu duas constantes, a e 
b, para fazer as correções. 

p = nRT 
V -11/1 

Correç.io paro o 
volume fu n1olécuJas 

Corrcyio para a 
atr.Jçilo molcc::uJar 

[10.26] 

O volume é diminlúdo por um fator nb, que explica o volume finito ocupado pelas moléculas de gás (Figura 
10.25). A constante de van der Waals b é uma medida do volume real ocupado por um mo! de moléculas de gás; 
b tem unidades de L/ mol. A pressão é, por sua vez, diminui da pelo fator n2a/V2

, que explica o fato de as forças atra
tivas entre os pares de moléculas aumentarem com o quadrado do nún1ero de moléculas por mudade de volume 
(n/V2

)
2

. Conseqüentemente, a constante de van der Waals a tem unidades L 2 atm / mot2. A magnitude de a reflete a 
força com que as moléculas de gás se att·aem. 

A Equação 10.26 é geralmente reordenada para fornecer a seguinte forma da equação de van der Waals: 

11- a ( , ) P+ v 2 (V - nb)=nRT [10.27] 

As constantes de van der Waals a e b são diferentes para cada gás. Os valores dessas constantes para vários ga
ses estão relacionados na Tabela 10.3. Observe que os valores tanto de a quanto de b aumentam com o aumento da 
massa molecular e da complexidade de sua estrutura. As moléculas maiores, mais massivas, não apenas têm volu
mes maiores como também tendem a ter forças atrativas intermoleculares mais fortes. 

TABELA 10.3 Constantes de van der Waals para moléculas de gás 

S ubs tância a ( L2 atm/mol2
) b (l)mol) 

He 0,0341 0,02370 

Ne 0,211 0,0171 

Ar 1,34 0,0322 

Kr 2,32 0,0398 

Xe 4,19 0,0510 

1-1'2 0,244 0,0266 

Ni 1,39 0,0391 

0 2 1,36 0,0318 

Cl2 6,49 0,0562 

Hiº 5,46 0,0305 

CH4 2,25 0,0428 

C02 3,59 0,0427 

cci. 20,4 0,1383 
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COMO FAZER 10.16 

Se 1,000 n1ol de um gás ideaJ estivesse confinado em um. votume de 22,41 La 0,0 ºC, exerceria uma pressão de t,000 
atm. Use a equação de van der Waals e as constantés da Tabela 10.3 para estimar a pressão exercida por 1,000 mo! de 
Cl2(g) em 22,41 La 0,0 ºC. 

Solução 

Análise: a grandeza que precisamos descobrir é a pressão. Como usaremos a equação de van der Waals, deveinos 
identificar os valores apropriados para as constantes que aparecem na tabela. 
Planejamento: usando a Equação 10.26, temos: 

p = 11RT _ n2
a 

V-nb V 2 

Resolução: substituindo 11 = l,OOOmol,R = 0,08206 L atm/mol K, T = 273,2 K, V = 22,41 L, 11 = 6,49 L2 atm/ mo12 e 
b = 0,0562 L/mol: 

p = (1,000 mol)(0,08206 L atm/ mol K)(273,2 K) 
22,41 L-(1,000 mol)(0,0562 L/ mol) 

= 1,003 atm - 0,013 atm = 0,990 atm 

(1,000 mol)2(6,49 L2 atm/mol2
) 

(22,41 L)2 

Conferência: esperamos uma pressão não muito distante de 1,000 atm, que seria o valor para um gás ideal; logo, ares
posta parece muito coerente. 
Comentário: observe que o primeiro termo, 1,003 atm, é a pressão corrigida para o volume molecular. Esse valor é 
maior que o valor ideaJ, 1,000 atm, porque o volume no qual as moléculas estão Livres para se mover é menor do que o 
volume do recipiente, 22,41 L. Portanto, as moléculas devem colidir mais freqüentemente con1 as paredes do recipien
te. O segundo fator, 0,013 atrn, corrige para as forças intermoleculares. As atrações intermoleculares entre as molécu
las reduzem a pressão para 0,990 atm. Com isso, pode.mos concluir que as atrações intermoleculares são a principal 
causa para um pequeno desvio de Cl2(g) do comportamento ideal sob as condições experimentais apresentadas. 

PRATIQUE 
Considere uma amostra de 1,000 mo! de C02(g) confinada a un1 volume de 3,000 La 0,0 ºC. Calcule a pressão do gás 
usando (a) a equação do gás ideal e (b) a equação de van der WaaJs. 
Hespostas: (a) 7,473 atm; (b ) 7,182 atm. 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

O cianogê.nio, gás altamente tóxico, é composto de 46,2o/o de C e 53,So/o de Nem massa. A 25 ºC e 751 torr, 1,05 g de ci
anogênio ocupa 0,500 L. (a) Qua 1 é a fórmula m.olecular do cianogênio? (b) Determine sua estrutura molecular. (e) 
Determine a polaridade do composto. 

Solução 

Análise: precisamos determinar a fórmula molecular de um composto a partir de dados de anáUse elementar e dados 
das propriedades da substância gasosa. Portanto, temos dois cálculos separados para realizar. 
(a) Planejamento: podemos usar a composição percentual para calcular a fórmula 1nínima. CQ:> (Seção 3.5) Em se
guida, podemos determinar a fórmula molecular comparando a massa da fórmula mínima com a massa molar. cmo (Se
ção 3.5) 

Resolução: para determinar a fórmula mínima, suponi.os haver uma amostra de 100 g do composto; calculamos a 
quantidade de matéria de cada elemento na amostra: 

( 
1 mo! deC) Mols de C = (46,2 g de C) = 3,85 mo! de C 
12,01 g de e 

Mols de N = (53,8 g de N) ( 1 mol de N J = 3,84 mol de N 
14,01 gde N 

Como a razão entre a quantidade de matéria dos dois elementos é praticamente 1:1, a fórmula mínima é CN. 
Para determinar a massa molar do composto, usamos a Equação 10.11. 

9.1 = dRT = (1,05 g/0,500 L)(0,0821 L atm/mol K)(298 K) = 52,0 g/mol 
p (751/760) atm 
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A massa molar associada à fórmula mínima, CN, é 12,0 + 14,0 = 26,0 g/mol. Dividindo a massa molar do con1posto 
pela massa molar de sua f6m1ula mínima dá (52,0 g/ mol)/(26,0 g/ mo!)= 2,00. Portanto, a molécula tem duas vezes 
maís átomos de cada elemento do que a fórmula mínima, fornecendo a fórmula molecular C'.:Ni· 
(b) Planejamento: para detenninar a estrutura molecular da molécula, devemos prin1eiro determi11ar a respectiva es
trutura de Lewis. - (Seção 8.5) Podemos usar o modelo RPENV para determinar a estrutura. - (Seção 9.2) 
Resolução: a molécula tem 2(4) + 2(5) = 18 elétrons de valência. Por tentativa-e-erro, procuramos uma estrutura de Le
wis com 18 elétrons de valência na qual cada átomo tem um octeto e as cargas formais são as mais baixas possíveis. A 
seguinte estrutura atende a esses critérios: 

:N!!:!C-C==N: 
(Essa estrutura tem cargas formais zero em cada átomo.) 

A estrutura de Lewis mostra que cada átomo tem dois donúnios de elétrons. (Cada nitrogênio tem um par não-ligante 
de elétrons e uma ligação tripla, enquanto cada carbono tem outra ligação tripla e outra ligação simples.) Assim o ar
ra11jo ao redor de cada átomo é linear, levando a molécula como um todo a sê-lo tambén1. 
(e) Planejamento: para determinar a polaridade da molécula, devemos examinar a polaridade individual das liga
ções e a geometria da molécula como uo1 todo. 

Resolução: como a molécula é linear, esperamos que dois dipolos criados pela polaridade na ligação carbono-nitro
gênio cancelem-se, deixando a molécuJa sem nenhum momento dipolo. 

Resumo e termos-chave 

Seção 10.1 As substâncias que são gases à ten1pera
tura ambiente tendem a ser su bstâncias moleculares 
com massas molares baixas. O ar, uma mistura compos
ta principalmente de N 2 e 0 2, é o gás n1ais comum que 
encontramos. Alguns líquidos e sólidos também podem 
existir no estado gasoso, ocasião em que são conhecidos 
como vapores. Os gases são compressíveis, misturam-se 
em todas as proporções porque suas moléculas compo
nentes estão afastadas umas das outras. 

Seção 10.2 Para descrever o estado ou a condição do 
gás, devemos especificar quatro variáveis: pressão (P), 
volun1e (V), ten1perah1ra (1) e quantidade de gás (11). O 
volume geralmente é medido em Litros, a temperatura 
em kelvins e a quantidade de gás, em mols. A pressão é 
a força por unidade de área. É ex~ressa em unidades 51 
como pascals, Pa (1Pa=1 N/m = 1 kg/m-ls-2). Uma 
unidade relacionada, o bar, é igual a 105 Pa. Na química, 
a press ão atmosf érica padrão é usada para definir a 
atmos fera (atn1) e o torr (também chamado 1nilimetro 
de mercúrio). Uma atmosfera de pressão é jgual a 
101,325 kPa, ou 760 torr. Um barômetro é usado muitas 
vezes para medir a pressão atmosférica. Um manôn1etro 
pode ser usado para medir a pressão em gases em siste
mas fechados. 

Seções 10.3 e 10.4 Estudos têm revelado várias leis 
simples dos gases: para uma quantidade constante de 
gás a temperatura constante, o voltune do gás é inversa
mente proporcional à p ressão (lei de Boyle). Para uma 
quantidade fixa de gás a pressão constante, o volume é 
diretamente proporcional à temperatura absoluta (lei 
d e Charles). Voltunes iguais de gases à mesma tempe
ratura e pressão contêm nt'.imeros de moléculas iguais 
(hipótese d e Avogadro). Para um gás a temperatura e 

pressão constantes, o voltrme do gás é diretamente 
proporcional à quantidade de matéria do gás (lei de 
A vogadro). Cada uma dessas leis é um caso especial da 
equação do gás ideal. 

A equação do gás ideal, PV = n RT, é a equação de es
tado para um gás ideal. O termo R nessa equação é a cons
tante dos gases. Podemos usar a equação do gás ideal para 
calcular as diversificações em uma variável quai1do uma 
ou mais das outras varia. Muitos gases a pressões de 1 atm 
e temperaturas próximas a 273 K, ou acima, obedecem à 
equação do gás .ideal razoavelmente bem. As condições de 
273 K (O ºC) e 1 atm são conhecidas como condições nor
mais de temperatura e pressão (CNTP). 

Seções 10.5 e 10.6 Usando a equação do gás ideal, 
poden1os relacionar a densidade de um gás à massa mo
lar: 51-1= dRT/P. Podemos também usar a equação do gás 
ideal para resolver problemas envolvendo os gases 
como reage11tes ou produtos em reações qtúmicas. Em 
todas as aplicações da equação do gás ideal, devemos 
lembrar de converter as temperahtras para a escala de 
temperaturas absolutas (a escala Kelvin). 

Em misturas de gases, a pressão total é a soma das 
pressões parciais que cada gás exerceria se ele estivesse 
sozinho sob as mesmas condiçôes (lei de Dalton das 
pressões parciais). A pressão parcial de um componen
te de uma mistura é igual à sua fração em quantidade de 
matéria multiplicada pela pressão total: P 1 = X1P 1• A fra
ção em quantidade de matéria é a razão entre a quanti
dade de matéria de um componente de certa mistura e a 
q uru1tidade de matéria total de todos os componentes. 
Ao calcular a quantidade de gás coletado sobre a água, a 
correção deve ser feita para a pressão parcia l do vapor 
de água na mistura gasosa. 



Seção 10.7 A teoria cinética molecular explica as 
propriedades de um gás ideal em termos de conjunto de 
suposições sobre a natureza dos gases. Brevemente, es
sas suposições são: as moléculas estão em movimento 
caótico contínuo; o volwne das moléculas de gás é des
prezível se comparado ao volume do recipiente; as mo
léculas de gás não têm forças atrativas entre elas; suas 
colisões são elásticas e a energia cinética média das mo
léculas de gás é proporcional à temperatura absoluta. 

As moléculas de um gás não têm a mesma energia 
cinética en1 determinado instante. Suas velocidades 
são distribuídas sobre urna faixa larga; a distribuição 
varia com a massa molar do gás e com a temperatura. 
A velocidade m édia quadrática (vmq), u, varia pro
porcionalmente à raiz quadrada da temperatura abso
luta e inversamente à raiz q~uadrada da massa molar: 
u =.J3RT/!M. 

Seção 10.8 Segue-se a partir da teoria cinética mole
cu lar que a taxa na qual um gás sofre efu são (escapa 
através de um buraco minúscuJo para um vácuo) é in
versamente proporcional à raiz quadrad a de sua massa 

Exercícios 

Características do gás; pressão 

10.1 Como um gás difere de um liqtLido com base em cada 
uma das seguintes propriedades: (a) densidade; 
(b) compressibilidade; (e) habilidade para mjsturar-se 
com outras substâncias na roes.ma fase para formar mis
turas homogêneas? 

10.2 (a) Tanto um liquido quanto un1 gás são transferidos 
para um recipiente gra11de. Como seus comportamentos 
diferem? Explique a diferença em tennos nloleculares. 
(b) Apesar de a água e de o tetracloreto de carbono, 
CC14(/), não se rnisturarem, seus vapores formam mistu
ras homogêneas. E>q>lique. (e) As densidades dos gases 
são geralmente dadas em unidades de g/ L, enquanto 
outras para líquidos são dadas em g/mL. Explique a 
base molecular para essa diferença. 

10.3 Considere duas pessoas de n1esma inassa em pé em 
uma sala. Uma está de pé de n1odo normal e a outra está 
de pé em um dos pés. (a) Uma pessoa exerce força maior 
no chão do que a outra? (b) Uma pessoa exerce pressão 
maior no chão do que a outra? 

10.4 A altura de uma coluna de mercúrio em um barôn1etro 
em Denver, elevação de 5.000 pés, é menor que un1a co
.luna em Los Angeles, elevação de 132 pés. Explique. 

10.5 (a) Que altura uma coluna de água deve possuir para 
exercer pressão igual a uma coluna de 760 mm de mer
cúrio? A densidade da água é 1,0 g/mL, enquanto a do 
mercúrio é 13,6 g/ mL. (b) Qual é a pressão em ahnosfe
ras no corpo de um motorista se ele está a 36 pés sob a 
superfície da água qua11do a pressão ahnosférica na su
perfície é 0,95 atm? 

10.6 O composto 1-iodododecano é um líquido não volátil 
com densidade de 1,20 g/mL. A densidade do mercú-
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molar (lei de Graham). A difusão de ll.lll gás por um es
paço ocupado por um segundo gás é outro fenômeno 
relacionado às velocidades nas quais as moléculas mo
' ' imei1tam-se. Como as moléculas sofrem colisões várias 
vezes com as outras, o caminho m édio livre - a distân
cia média percorrida entre as colisões-é curto. As coli
sões entre as moléculas limitan1 a velocidade na quaJ 
uma molécula de gás pode difundir-se. 

Seção 10.9 Desvios do comportamento ideal aumei1-
tam em magnitude à medida que a pressão aumenta e a 
temperatura diminui. A extensão de não-idealidade de 
um gás reaJ pode ser vista se examinadas as quantida
des PV /RT para 1 mol do gás como ftmção da pressão; 
para um gás ideal, essa quantidade é exatamente 1 a to
das as pressões. Os gases reais desviam do con1porta
mento ideal porque as moléculas possuem volume 
finito e sofrem forças atrativas uma pelas outras nas co
lisões. A equação de van der Waals é uma equação de 
estado para gases que modifica a equação do gás ideal 
para explicar o volume molecular intrú1seco e as forças 
moleculares. 

rio é 13,6 g/mL. O que você detern1iJ1a para a altura de 
un1a coluna de barômetro baseado no 1-iodododecano, 
quando a pressão atmosférica é 752 torr? 

10.7 Cada uma das seguintes afirmações diz respeito a um 
barômetro de mercúrio como o mostrado na Figura 
10.2. Identifique alguma afirmação incorreta e corri
ja-as. (a) O tubo deve ter un1a área transversal de 1 cm2

• 

(b) No equiilbrio, a força da gravidade por unidade de 
área agindo na coluna de mercúrio no nível da coluna 
de mercúrio de fora é igual à força da gravidade por 
unidade de área agindo na atn1osfera. (e) A coluna de 
mercúrio é sustentada pelo vácuo no topo da coluna. 

10.8 Suponha que você faça um barômetro de mercúrio 
usando um tubo de vidro de aproximadamente 50 cm 
de con1primento, fechado em um lado. O que você es
peraria ver se o tubo é cheio com n1ercúrio e invertido 
em um prato de mercúrio, como na Figura 10.2? Expli
que. 

10.9 A pressão ahnosférica típica no topo do monte Everest 
(29.028 pés) é aproximadamente 265 torr. Converta 
essa pressão para (a) atm; (b) nlffi Hg; (e) pascais; (d) 
bars. 

10.10 Faça as seguintes conversões: (a) 2,44 atm para torr; 
(b ) 682 torr para quilopascals; (e) 776 mm Hg para 
atn1osferas; (d) 1,456 x lcf Papara atmosferas; (e) 3,44 
ahn para bars. 

10.11 Nos Estados Unidos, as pressões barométricas são for
necidas em polegadas de mercúrio (pol. de Hg). Em um 
lindo dia de verão em Chicago a pressão baron1étrica é 
30,45 pol. de Hg. (a) Converta essa pressão para torr. 
(b) Um .meteorologista prevê belo clima e faz referência 
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à 'área de alta pressão'. À luz de sua resposta para o 
item (a), explique por que esse termo faz sentido. 

10.12 (a) Em Titã, a maior lua de Saturno, a pressão atmosfé
rica é 1,63105 Pa. Qual é a pressão atmosférica de Titã 
em atm? (b) Em Vênus, a pressão atmosférica na super
fície é aproximadamente 90 atmosferas da Terra. Qual é 
a pressão atmosférica de Vênus em quilopascals? 

10.13 Suponha que uma mulher com massa igual a 125 lb e 
calçando um sapato de salto alto coloque momentanea
mente todo seu peso no salto de um dos pés. Se a área 
do salto é 0.50 pol.2, calcule a pressão exercida na super
fície sob o salto em quilopascals. 

10.14 Um conjw1to de prateleiras está apoiado em uma su
perfície de chão duro pelas laterais dos dois lados verti
cais das prateleiras, cada uma das quais com dimensão 
transversal de 2,2 x 30 cm. A massa total das prateleiras 
mais os livros colocados nela é 262 kg. Calcule a pres
são em pascais exercida pelos pés das prateleiras na su
perfície. 

10.15 Se a pressão atn1osférica for 0,975 atm, qual é a pressão 
do gás fechado em cada um dos três casos representa
dos no desenho? 

As le is d os g ase s 

10.17 Suponha que haja utna amostra de gás em urn recipien
te com um pistão móvel como o da ilustração. (a) Rede
senhe o recipiente para mostrar como ele ficará se a 
temperatura do gás for aun1entada de 300 K para 500 K 
enquanto a pressão for mantida constante. (b) Redese
nhe o recjpiente para mostrar con10 ele ficará se a pres
são no pistão é aun1entada de 1,0 atn1 para 2,0 atm 
enquanto a temperatura for mantida constante. 

10.18 Suponha ter um cilindro com un1 pistão rnóvel. O que 
aconteceria com a pressão dentro do cil indro se voce fi
zesse o que segue? (a) Diminuir o volume para um terço 
do volume oàginal mantendo a temperatura constante. 
(b) Reduzir a temperatura kelvin para a metade de seu 
valor original, mantendo o volume constante. (c) Redu
zir a quantidade de gás para a metade man tendo ovo
lume e a temperatura constantes. 

10.19 Uma q uantidade fixa de gás a 23 "C exibe pressão de 
748 torre ocupa um volume de 10,3 L. (a) Use a lei de 

A equação d o g ás ide al 

10.23 (a) Escreva a equação do gás ideal e dê as unidades usa
das para cada tenno na equação quando R = 0,0821 L 
atm / mol K. (b) O que é un1 gás ideal? 

10.16 

Lado aberto 
"'-.,. 

T 
/1 

Gás ...i... 

li = 52 cm 

(i) 

Lado aberto 

"" 
T 

h 

Gás .l.. 

h = 67 mm 

(ii) 

Lado fechado 
............ 

j • T 
1 • h 

Gás 1 
li = 10,3 cm 

(iii) 

Um manômetro de lado aberto contendo mercúrio é co
nectado a um recipiente de gás, como representado em 
"Como fazer 10.2". Qual é a press."io do gás no recipien
te em torrem cada uma das seguintes situações? (a) O 
mercúrio no braço ligado ao gás está 13,6 cm mais al to 
que no lado aberto para a atmosfera; a pressão atmosfé
rica é 1,05 atm. (b) O mercúrio no braço ligado ao gás 
está 12 mm mais baixo que no lado aberto para a atmos
fera; a pressão atmosférica é 0,988 atm. 

Boyle para calcular o volume que o gás ocupará a 23 ºC 
se a pressão for aumentada para 1,88 atm. (b ) Use a lei 
de Charles para calcular o vol.ume que o gás ocupará se 
a temperatura for aumentada para 165 ºC enquanto a 
pressão for mantida constante. 

10.20 Uma amostra de gás ocupa um volume de 1.248 pés3 

sob 0,98 atm e 28,0 "C. (a) Calcule a pressão do gás se 
seu volume for diminuído para 978 pés3 enquanto sua 
temperatura for mantida constante. (b) A qual tempe
ratura em graus Celsius o volume do gás é 1.435 pés se 
a pressão for mantida constante? 

10.21 (a) Como a lei de volumes combinados é explicada 
pela hipótese de Avogadro? (b) Considere um frasco 
de 1,0 L contendo gás neônio e um frasco de 1,5 L con
tendo gás xenônio. An1bos os gases estão à 111esma 
pressão e temperatura. De acordo com a lei de Avoga
dro, o que pode ser dito sobre a raz."io do número de 
átomos nos dois frascos? 

10.22 Os gases nitrogênio e hidrogênio reagem para formar 
gás amônia como segue: 

N2(g) + 3H2(g) 2N.H3(g) 
E1n certa ten1peratura e pressão, 1,2 L de N2 reagem 
com 3,6 L de H2. Se todo N2 e H2 são consumidos, qual o 
volume de NH3, à mesma temperatura e pressão, que 
será produzido? 

10.24 (a) Que condições são representadas pela abreviatura 
CNTP? (b) Qual é o volun1e molar de um gás ideal 
nas CNTP? (e) Geralmente, assume-se que a tem pera
tura ambiente é 25 "C. Calcule o volume molar de um 
gás ideal à temperatura ambiente. 



10.25 Suponha que lhe sejam dados dois frascos e lhe seja 
dito que um contém um gás de massa Ololar 30, o outro 
um gás de m assa molar 60, ambos à mesma temperatu
ra. A pressão no frasco A é X atm, e a mao;sa de gás no 
frasco é 1,2 g . A pressão no frasco B é 0,SX atm, e a mas
sa de gás no frasco é 1,2 g. Qual frasco contém o gás de 
massa molar 30 e qual contém o de massa molar 60? 

10.26 Suponha que lhe sejam dados dois frascos à mesma 
temperatura, um de 2 L de volume e o outro de 3 L. No 
frasco de 2 L, a pressão do gás é X atm, e a massa de gás 
no frasco é 4,8 g. No frasco de 3 L a pressão do gás é 
0,lX, e a massa do gás é 0,36 g. Os dois gases têm ames
ma massa molar? Caso não tenham, qual contém o gás 
de maior massa molar? 

10.27 Calcule cada uma das seguintes grandezas para um gás 
ideal: (a) o volume de gás, em Litros, se 2,46 mol tiver 
pressão de 1,28 atm à te mperatura de -6 "C; (b) a tem
peratura absoluta do gás na qual 4,79 x 10-2 mo! ocupa 
135 mL a 720 torr; (c) a pressão, em atmosferas, se 5,52 
x 10-2 mol ocupa 413 n1L a 88 ºC; (d) a quantidade de 

gás, em mols, se 88,4 La 54 ºC têm pressão de 9,84 kPa. 
10.28 Para um gás ideal, calcule as seguintes grandezas: 

(a) a pressão do gás se 0,215 mo! ocupa 338 mL a 32 
ºC; (b) a temperatura (em kelvins) na qual 0,0412 mo! 
ocupa 3,00 L a 1,05 atm; (e) a quantidade de nlatéria 
em 98,5 La 236 K e 690 torr; (d) o vohtme ocupado por 
5,48 x 10-J mola 55 "C e sob pressão de 3,87 kPa. 

10.29 O Hinde11b11rg foi um dirigível cheio com hidrogênio 
que ex2lodiu e1n 1937. Se o Hi11de11b11rg comportasse 
2,0 x 1õ5 m3 de gás hldrogênio a 23 ºC e 1,0 atm, qual a 
n1assa de hidrogênio que estaria presente? 

10.30 Um luminoso de neônio é feito de tubo de vidro cujo 
diâmetro é 4,5 cm e cujo comprimento é 5,3 m. Se o 
luminoso contém neônio a uma pressão de 2,03 torr 
a 35 ºC, q uantos gramas de neônio o luminoso con
tém? (0 volume de unl cilindro é rc?/1.) 

10.31 Um tanque de um aparelho de mergulhador contém 0,29 
kg de 0 2 con1primldo em um volume de 2,3 L. (a) Cal
cule a pressão de gás dentro do tanque a 9 ºC. (b) Que 
volume esse oxigênio ocuparia a 26 ºC e 0,95 atm? 

10.32 Uma lata de spray aerossol com um volume de 456 mL 
contém 3,18 g d.e gás propano (C;;H8) como um prope
lente. (a) Se a lata está a 23 "C, qual é a pressão nela? 
(b ) Qual o volume que o propano ocuparia nas 
CNTP? (c) Na lata está escrito que a exposição atempe
raturas acima de 130 ºF pode causar estouro do reci
piente. Qual é a pressão na lata a essa temperatura? 

Aplicações adicionais da equação do gás ideal 

10.37 Qual é o gás mais denso a 1,00 atm e 298 K: (a) C02; 

(b ) N20 ou (e) Cl2? Justifique s ua resposta. 
10.38 Qual é o gás menos denso a l.00 atm e 298 K: (a) SOJi 

(b ) HO ou (e) C02? Justifique sua resposta. 
10.39 Qual das seguintes afirmativas explica n1elhor por que 

um balão fechado cheio com gás hélio sobe no ar? 
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10.33 O cloro é muito utilizado para purificar águas fornecidas 
pelos municípios e para tratar águas de piscinas. Supo
nha que o volume de uma amostra, em particular de gás 
Oz, é 9,22 La l.U4 torre 24 ºC. (a) Quantos gramas de 
CJ2 a an1ostra contén1? (b) Qual o volun1e que Oz ocupa
rá nas CNTP? (e) À qual temperatura o volume será 15,00 
L se a pressão for 8,76 x 1a2 torr? (d) À qu<tl pressão ovo
lume será igual a 6,00 L se a temper<ttura for 58 ºC? 

10.34 Muitos gases são transportados em recipientes de alta 
pressão. Considere um tanque de aço cujo volume é 
68,0 Leque contém gás 0 2 a uma pressão de 15.900 kPa 
a 23 ºC. (a) Qual a massa de 0 2 que o tanque co!'tém? 
(b ) Que volume o gás ocupar ia nas CNTP? (e) A quaJ 
temperatura a pressão no tanque seria igual a 170 atm? 
(d) Qual seria a pressão do gás, em kPa, se ele fosse trans
ferido p<tra um recipiente a 24 ~e cujo volume é 52,6 L? 

10.35 En1 um experimento relatado na litera tura científica, 
baratas machos foram colocadas para correr a diferen
tes velocidades enl uma miniatura de moinho enquan
to os respectivos consumos de oxigênio eram medidos. 
En1 uma hora em média a barata correndo a 0,08 km/h 
consumiu 0,8 mL de 0 2 sob 1 atm de pressão e 24 ºC por 
gran1a de massa do inseto. (a) Qual quantidade de ma
téria de 0 2 se.ria consum.ida em 1 h por uma barata de 
5,2 g movendo-se com essa velocidade? (b) Essa n1esma 
barata é capturada por uma criança e colocada em pote 
de 1,00 L com uma tampa bem apertada. Supondo o 
mesn10 nível de atividade contínua como na pesquisa, 
a barata consumirá mais do que 20'>/o do 0 2 disponível 
em unl período de 48 h? (A porcentagem em quantidade 
de matélia de 0 2 é igual a 21 o/o.) 

10.36 Depois d e grand e erupção do Monte d e St. Hele.ns em 
1980, amostras de gás do vulcão foram tomadas testan
do a coluna de fumaça de gás levada pelo vento. As 
amostras de gás não filtradas foram passadas através 
de uma serpentina de arame recoberta com ouro para 
absorver o mercúrio (Hg) presente no gás. O mercúrio 
foi recuperado da serpentina, aquecendo-a, e a seguir, 
então analisado. Em um conjunto particular de experi
mentos os cientistas encontraram Uln nível de vapor de 
mercúrio de 1.800 ng de Hg por metro cúbico de coluna 
de fumaça, à temperatura do gás de 10 ºC. Calcule (a) a 
pressão parcial de vapor de Hg na coluna de fumaça; 
(b) o n(unero de átomos de Hg por n1etro cúbico de gás; 
(c) a massa total de Hg emitida por dia pelo vulcão se o 
volume de cortin a de fumaça diário for 1.600 km3

. 

(a) O hélio é um gás monoatômJco, eJ1quanto quase to
das as moléciilas que compõem o ar, como rutrogêruo e 
oxigênio, são diatôniicas. 
(b) A velocidade média dos á tomos de hélio é m aior 
que as velocidades médias das moléculas do ar, e a 
maior velocidade das colisões com as paredes d o balão 
i1npulsiona1n o balão para cima. 
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10.40 

10.41 

10.42 

10.43 

(e) Como os átomos de hélio têm massa menor que a 
média das moléculas do ar, o gás hélio é menos denso 
q ue o ar. O balão assim pesa menos que o ar deslocado 
por esse volume. 
(d ) Uma vez que o hélio tetn 111enor ntassa n1olar que a 
média das moléculas do ar, os átomos de hélio estão em 
movimento mais rápido. Isso significa que a tempera
tura do hélio é maior que a ten1peratura do ar. Gases 
quentes tendem a subir. 
Qual das seguintes afirmativas melhor explica por que 
o gás nitrogênío nas CNTP é menos denso que o gás Xe 
nasCNTP? 
(a) Como Xe é um gás nobre, exíste menos tendência 
para os átomos de Xe repelirem-se; logo, eles se acomo
dam maís densamente no estado gasoso. 
(b) Os átomos de Xe têm maior massa que as moléculas 
de N 2• Un1a vez que ambos os gases nas CNTP têm o 
mesn10 número de n1oléculas por unidade de volume, 
o gás Xe deve ser n1ais denso. 
(c) Os átomos de Xe são maiores que as moléculas de 
N21 e, portanto, tomam maior fração do espaço ocupa
do pelo gás. 
(d) Como os átomos de Xe são muito mais massivos 
que as moléculas de N 2, eles movem-se mais lentamen
te e, portanto, exercem menos força para cima no reci
piente do gás, fazendo-o parecer mais denso. 
(a) Calcule a densidade do gás N02 a 0,970 atm e 35 ºC. 
(b) Calcule a massa molar de um gás se 2,50 g ocupam 
0,875 L a 685 torr e 35 ºC. 
(a) Calcule a densidade do gás hexafluoreto de enxofre 
a 455 torre 32 ºC. (b) Ca.lcule a massa n1olar de u1n va
por que tem densidade de 6,345 g/L a 22 ºC e 743 torr. 
Na técnica do bulbo de Dun1as para determinar a 
massa molar de um líquido desconhecido, você vaporiz.1 a 
amostra de un1 líquido que entra em ebulição abaixo de 
100 ºCem um banho-n1aria e determina a massa de va
por necessária para encher o bulbo (veja a ilustração). 
A partir dos seguintes dados, calcule a massa molar do 
líquido desconhecido: massa do vapor desconhecido, 
1,012 g; volume do bulbo, 354 cm3

; pressão, 742 torr; 
temperatura, 99 ºC. 

Vapor 
do liquido 
desconhecido 

Água fervente 

~ 

10.44 A massa molar de uma substância volátil foi determi
nada pelo método do bulbo de Dumas descrito no Exer
cício 10.43. O vapor desconhecido tinha 1nassa de 0,963 g; 
o volume do bulbo era 418 cm3

, a pressão 752 torre a 
temperatura 100 ºC. Calcule a massa molar do vapor 
desconhecido. 

10.45 O magnésio pode ser usado como um 'absorvedor' na 
evacuação de sistemas fechados, para reagir com os úl
timos traços de oxigênio. (O magnésio é geralmente 
aquecido ao se passar uma corrente elétrica por fio ou 
fita do metaJ.) Se um sistema fechado de 0,382 L tem 
pressão parcial de 0 2 de 3,5 x 10-6 torr a 27 ºC, qual 
massa de magnésio reagirá de acordo com a seglúnte 
equação? 

2Mg(s) + 0 2(g) 2MgO(s) 
10.46 O hidreto de cálcio, CaH2, reage com. a água para for

mar gás hidrogênio: 
CaH2(s) + 2.H,,0(1) Ca(Orl)2(aq) + 21-~(g) 

Essa reação algumas vezes é usada para encher botes 
salva-vidas, balões de clima e semelhantes, onde un1 
meio simples e compacto de gerar H2 é necessário. Quan
tos gramas de CaH2 são necessários para gerar 64,5 L de 
H2 se a p ressão de H2 for 814 torra 32 ºC? 

10.47 O SLtlfa to de amõnio, um in1portante fertilizante, pode 
ser preparado pela reação de amônia com ácido sul
fúrico: 

2NH3(g) + ~SO~(aq) ~ (NH4)i504(aq) 
Calcule o volume de NH3(g) necessário a 42 ºC e 15,6 
ah11 para reagir com 87 kg de H2S04• 

10.48 A oxidação metabólica da gli.cose, C6H 120 ., no corpo 
produz C02, que é expelido dos pulmões como nm gás: 

C6H 12Ü 6(11q) + 602(g) 6C02(g) + 6H20(/) 
Calcule o volume de C01 seco produzido à temperatu
ra corporal (37 ºC) e 0,970 atm quando 24,5 g de glicose 
são consumidos nessa reação. 

10.49 O gás hidrogênio é produzido quando o zinco reage 
com o ácido sulfúrico: 

Zn(s) + H:z504(aq) ZnS04(aq) + H2(g) 
Se 159 mL de H2 úmido é coletado sobre a água a 24 "C e 
a uma pressão barométrica de 738 torr, quantos gramas 
de Zn são consumidos? (A pressão de vapor da água 
está tabelada no Apêndice B.) 

10.50 O gás acetileno, C2Hi(g), pode ser preparado pela rea
ção de carbeto de cálcio com água: 

CaC2(s) + 2H20(/) Ca(OH)z(s) + C2H 2(g) 
Calcule o volume de C2H2 que é coletado sobre a água a 
21 ºC pela reação de 3,26 g de CaC2 se a pressão total de 
gás for 748 torr. (A pressão de vapor da água está tabe
lada no Apêndice B.) 



Pressões parciais 

10.51 Considere o aparelho mostrado no d esenho. (a) Quan
do a torneira entre os dois recipientes é aberta e os ga
ses, mjsturados, como varia o volume ocupado pelo 
gás N 2? Qual é a pressão parcial de N 2 depois da mistu
ra? (b) Como o volume do gás 0 2 varia quando os gases 
se n1isturam? Qual é a pressão parcial de Oi na mistu
ra? (e) Qual é a pressão totaJ no recipiente depois da 
mistura dos gases? 

2,0 L 
1,0 atm 
25 ºC 

3,0 L 
2,0atm 
25 ºC 

10.52 Considere uma mistura de dois gases, A e B, confinados 
em recipiente fechado. Certa quantidade de um terceiro 
gás, C, é adicionada ao mesmo recipiente à mesma tem
peratura. Como o gás adicional C afeta: (a) a pressão par
cial do gás A; (b) a p ressão tota l no recipiente; (e) a fração 
em quantidade de matéria do gás B? 

10.53 Uma mistura contendo 0,538 mol de He(g), 0,315 mol 
de Ne(g) e 0,103 mo! de Ar(g) é confinada em um reci
piente de 7,00 La 25 ºC. (a) Calcule a pressão parcial d e 
cada um dos gases na mistura. (b) Calcule a pressão to
tal da mistura. 

10.54 Uma mistura contendo 3,15 g de cada um dos seguintes 
gases: C H4(g), CzH4(g) e C,H,0(g) é confinada em lLm 
frasco de 2,00 La uma temperatura de 64 "C. (a) CalcuJe 

Teoria cinética molecular; lei de Graham 

10.61 QuaJ(ais) variação(ões) no estado de um gás provo
ca os seguintes efeitos: (a) número de impactos por 
unidade de tempo na parede de detenninado reci
piente a umen ta; (b) a energia média do impacto das 
n1oléculas com a parede d o recipiente diminui; (e) a 
distância média entre as moléculas de gás diminui; 
(d ) a velocidade média das moléculas na mistura de 
gás aumenta . 

10.62 Indique quais das seguintes afirmativas a respeito da tt.'0-
ria cinética molecuJar são corre.tas. Para as que s.'io fal<>as, 
formule a versão correta d<i afirmativa. (a) A energia ciné
tica média de uma coleção de moléculas de gás a determi
nada temperatura é proporcional a W112. (b ) Supõem-se 
que as moléculas de gás não exercem forças entre si. 
(e) Todas as moléculas de um gás em determinada tem
peratura tên1 a mesma energia cinética. (d) O volume. das 
moléculas de gás é desprezível en1 comparação com ovo
lume total no quaJ o gás está contido. 

10.63 Qual(als) propriedade(s) de gases você pode apontar 
para dar suporte à suposição de que a n1aioria do volu
me em um gás é espaço vazio? 

10.64 Newton e.laborou uma teoria incorreta de gases na quaJ 
ele supôs que todas as n1oléculas repeliam as paredes do 
recipiente e se repeliam mutuamente. Portanto, as molé
culas de um gás estão estática e uniformemente distribuí-
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a pressão parcial d e cada um dos gases na mistura. 
(b ) Calcule a pressão total da mistura. 

10.55 Uma mistura de gases contém 0,75 mo! de N2, 0,30 mol 
de 0 2 e 0,15 mol de C01. Se a pressão total é 1,56 atm, 
quaJ é a pressão parcial de cada componente? 

10.56 U n1a n1istura de gases contém 12,47 g de N 2, 1,98 g de 
~e 8,15 g de NH3• Se a pressão total da m istura é 2,35 
ahn, qual é a pressão parcial de cada componente? 

10.57 A uma profundidade de 250 pés sob a s u perfície da 
água, a pressão é 8,38 atm. Qual deve ser a porcentagem 
ein quantidade de matéria de oxigênio no gás de mergu
lho para a pressão parcial de oxigênio na mistura ser 
0,21 a tm, a n1esma que no ar a 1 atm? 

10.58 (a) Quais são as frações em quantidade de matéria de 
cad a componente na mistura de 6,55 g de 0 2, 4,92 g de 
N2 e1,32 g de H 2? (b) Qual é a pressão parcial em atm de 
cada componente dessa mistura se e la for mantida em 
um recipiente de 12,40 L a 15 ºC? 

10.59 Uma quantidade d e gás N 2 originaJme.nte mantido a 
3,80 atm de pressão em um recipiente de 1,00 La 26 ºC é 
transferida para um recipiente d e 10,0 L a 20 ºC. Uma 
quantidade de gás 0 2 originalmente a 4,75 atm e 26 "C 
em lLm recipiente de 5,00 L é transferida para esse mes
mo recipiente. Qual é a p ressão total no novo recip iente? 

10.60 Uma amostra de 5,.25 g de S02(g) originalmente em um 
recipiente de 4,00 La 26 ºC é transferida para um reci
piente de 13,6 La 25 ºC. Uma a mostra de 2,35 g de N 2(g), 
originalmente em um recipiente de 3,18 La 20 "C, é 
transferida para um recipiente semelhante de 13,6 L. (a) 
Qual é a pressão parciaJ de SOz(g) no recipiente 
maior? (b) Qual é a p ressão de N 2(g) nesse recipiente? 
(e) Qual é a pressão total no recipien te? 

das, tentando ficar o mais afastado possível umas das 
outras e das paredes do recipiente. Essa repulsão dá ori 
gem à pressão. Explique por que a lei de Charles apre
senta argumentos a favor da teoria cinética molecular e 
contra o modelo de Newton. 

10.65 O recipiente A contém CO(g) a O ºC e 1 atn1. O recipien
te B contém S02(g) a 20 ºC e 0,5 atm. Os dois recipientes 
têm o mesmo volume. (a) Qual recipiente contém mais 
molécuJas? (b) Qual con tém mais massa? (e) Em qual 
recipiente a energia cinética média das molécuJas é 
maior? (d ) E1n qual recipien te a velocidade vmq das 
moléculas é maior? 

10.66 Suponha ter dois recipientes de 1 L, un1 contendo N 2 
nas CNTP, o outro contendo CH~ nas CNTP. Como es
ses sistemas se comparam com relação: (a) ao número 
de moléculas; (b) à densidade; (c) à energia cinética mé
dia das moléculas; (d) à taxa de efusão por u1n vaza
mento por buraco de alfinete? 

10.67 (a) Coloque os seguintes gases em ordem crescente de 
velocidade molecular média a 300 K: C02, N20, HF, F2, 

H2• (b) Calcule e compare as velocidades vmq das mo
léculas de H 2 e C02 a 300 K. 

10.68 (a) Coloque os seguintes gases ein ordem crescente de ve
locidade n1olecular média a 25 ºC: Ne, HBr, S02, NF3' CO. 
(b) Calcule a velocidade vmq das n1oléculas de NF3 a 25 "C. 
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10.69 O hidrogênio tem dois isótopos naturais, 1He2H. O clo
ro tambén1 tem dois isótopos na turais, 35CI e 37CI. 
Assin1, o gás cloreto de hidrogênio consiste em ~atro 
tipos dis tintos de moléculas: 1H35Cl, 1H ' 70, 2H O e 
2H37C I. Coloque essas quatro moléculas em ordem cres
cente de taxa de efusão. 

10.70 Como abordado no quadro" A quúnica no trabalho" na 
Seção 10.9, o urânio enriquecido é produzido via difu
são gasosa de UF6• Suponha que um processo fosse de
senvolvido para permitir a difusão gasosa de á tomos 
de urânio, U(g). Calcule a razão das taxas de difusão 
pa ra 2311 e USO e compare-a com a razão para UF6 dada . 
no ensruo. 

10.71 O sufeto de arsênio(IT1) sublli11a-se facilmente, mesmo 
abaixo de seu ponto de fusão de 320 ºC. Descobre-se 

Comportamento de gás não ideal 

10.73 (a) Sob quais condições experimentais de tempera tu
ra e pressão os gases em geral se con1portam não ide
a lmente? (b) Qua is as duas propriedades ou caracterís
ticas das moléculas de gás fazem con1 que elas se com
porten1 de forn1a pouco ideal? 

10.74 O planeta Júpiter tem massa 318 vezes à da Terra e a 
sua temperatura s uperficial é 140 K. Mercúrio tem mas
sa 0,05 vezes à da Terra e sua temperatura superficial 
está entre 600 e 700 K. Em qual planeta a a tmosfera é 
mais provável de obedecer à lei de gás ideal? Explique. 

10.75 Explique como a função PV/RT pode ser usada pa ra 
mostrar como os gases se co1nportam de fonna pouco 
ideal a altas pressões. 

10.76 Para aproxin1adamente todos os gases reais, a g ran
deza PV/RT diminui abaixo do valor de l, o q ue ca
racteriza um gás ideal, à medida que a pressão no gás 
aumenta. Entretanto, a pressões muito mais a ltas, 
PV/RTaumenta e passa do valor de 1. (a) Explique a 
queda inicial no valor de PV/RT abaixo de 1 e o fa to 
de que ele ultrapassa l para pressões a inda mais a l
tas. (b ) Os efei tos que acaban1os de observar são me-

Exercícios adicionais 

10.81 Considere o aparelho a seguir, quem.ostra os gases en1 
dois recipientes e u.m terceiro recipiente vazio. Quando 
as torneiras são abertas e os gases misturados, qual é a 
distribuição dos á tomos em cada recipiente, s upondo 
que os recipientes são de volumes ig uais e ignorando o 
volume do tubo que os conecta? 

10.82 Suponha que o mercúrio usado para fa zer um barô
metro tenha algi.tmas gotas de água presas nele que 
sobem para o to po do me rcú rio n.o tubo. O barômetro 

que as moléculas da fase de vapor efundem por um bu
raco mjnúscttlo a 0,28 vezes a taxa de efusão dos áto
mos de Ar nas mesmas condições de temperatura e 
pressão. Qual é a fórmula molecula r do sulfeto de arsê
njo(Un na fase gasosa? 

10.72 Um gás de massa molecula r desconhecida foi deixado 
efundir por uma pequena abertura sob condições de 
pressão constante. Necessito u-se de 105 s para que 1,0 L 
do gás efundisse. Sob condições experimentais idênti
cas necessitou-se de 31 s para que 1,0 Lde gás 0 2 efun
disse. Calcule a massa molar do gás desconhecido. 
(Lembre-se de que quanto mais rápida a taxa de efu
são, menor o tempo necessário para a e fusão de 1,0 L, 
is to é, a taxa e o tempo são inversan1ente proporcjo
nais.) 

nores para gases a tempera turas mais altas. Por que 
isso acontece? 

10.77 Com base e m suas respectivas cons tantes de van der 
Waals (Tabela 10.3), qual se espera comportar-se como 
um gás ideal a altas pressões, Ar ou C02? Justifique sua 
resposta. 

10.78 Expliq ue brevemente o significado das constantes a e b 
na equação de van der Waals. 

10.79 Calcule a pressão que o CCl4 exercerá a 40 ºC se 1,00 
mo! ocupa 28,0 L, supondo que (a) o CCl~ obedece à 
equação do gás ideal; (b) o CC14 obedece à equação de 
van der Waals. (Os valores para as constantes de van 
der Waals são dados na Tabela 10.3.) 

10.80 Verifica-se que a consta nte de van der Waals b é igual a 
quatro vezes o volume total realmente ocupado pelas 
moléculas de um mo! de gás. Usando esse dado, calcule 
a fração do volun1e no recipiente realmente ocupado 
pelos á tomos de Ar (a) nas CNTP; (b) a 100 atm de pres
são e O ºC. (Suponha para simplificação que a equação 
do gás ideal ainda se aplique.) 

mostrará a correta pressão atmosférica? Justifique sua 
resposta. 

10.83 Uma bolha de gás com volume de 1,0 mm3 origina-se 
no fundo de um lago onde a pressão é 3,0 atm. Calcule 
seu volume quando a bolha atingir a superfície do lago 
onde a pressão é 695 to rr, s upondo que a tempe ratura 
não varie. 

10.84 Pa ra diniinuir a taxa de evaporação de um filamento de 
tungstênio, 1,4 x io·5 mol de argônio é colocado em 
uma lâmpada de 600 cm3

. Qual é a pressão de argônio 
na lãn1pada a 23 ºC? 

10.85 O propano, C3H8, liquefaz-se sob pressões modestas, 
pern1itindo que uma g rande quantidade seja estocada 
em um recipiente. (a) Calcule a quantidade de matéria 
do gás propano em um recipiente de 110 La 3,00 atn1 e 
27 ºC. (b) Ca.lcuJe a quantidade de matéria do propano 
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10.87 

10.88 

Líquido que pode ser estocad a no mesmo volume se a 
d ens idade do liquido for 0,590 g/ ntL. (e) Calcule ara
zão entre a quantidade de matéria do líquido e a 
quantidade de matéria d o gás. Discuta essa razão à 
luz da teoria cin ética dos gases. 
Qual éa massa total (e1n gramas) de 0 2em um quarto 
que n1ede (10,0 x 8,0 x 8,0) pés3 se o a r no qu arto está 
nas CNTP e contém 20,95°1.i de 0 2. 

O carbonil de níquel, Ni(C0)4, é uma das muitas 
substâncias tóxicas conhecidas. A concentração má
xima permitida na atualidade no ar de um laborató 
rio durante un1 dia d e trabalho de 8 horas é 1 parte 
em 109

• Suponha 24ºC e1,00 atm de p ressão. Qual é a 
massa de Ni(C0)4 permitida en1 u1n laboratório que 
tem 54 m1 de área, com um teto de 3,1 m de altura? 
Considere o arranjo de bulbos mostrados na ilustração. 

Volume 
Pressão 

Ne 

- .__ ___ ......... ___ _. ... _ __, 

1,0 L 
265 to rr 

1,0 L 
800 torr 

0,5 L 
532 torr 

Cada um dos bulbos contém um gás à pressão n1os
trada. Q ual é a pressão d o siste1na quando todas as 
torneiras estão abertas, supondo que a temperatura 
permanece constante? (Pod emos desprezar o volume 
dos tubos capilares que conectam os b ulbos.) 

10.89 Suponha que um cilindro de motor de a utomóvel te
nha volume de 524 cm 3

• (a) Se o cilindro está cheia de 
ar a 74 "C e 0,980 atm, quaJ a quantidade de ma téria 
d e 0 2 presente? (A fração em quantidade de matéria de 
0 2 no ar seco é 0,2095.) (b) Quantos gramas d e C8H 18 

poderiam ser que imados por essa quantidade de 0 2, 

supondo a combustão comple ta com formação de 
C02 e H20? 

ll0.90) Amônia, NH3(g), e cloreto de hidrogênio, HCl(g), re
agen1 para fom1ar cloreto de amônio sólido, 
NH4Cl(s): 

~(g) + HO(g) NH,Cl(s) 

) 
1 1 

\ 
Dois frascos de 2,00 La 25 ºC são conectados por uma 
torneira, como mostrado na ilustração. Um frasco 
conté m 5,00 g de NH3(g) e o o utro contém 5,00 g de 
HCl(g). Quando a torneira é aberta, os gases reagem 
até um deles ser completamente consumido. (a) Qual 
gás permanecerá no sistema depois que a reação se 
comp]etar? (b ) Qual será a pressão fina l no sistema 
d epois que a reação se comple tar? (Despreze o volu
me do cJoreto de am.ônio formado.) 

10.91 Uma amostra de 1,42 g de hélio e uma quantidade 
n ão medida de 0 2 são 1nisturadas em um frasco à 
tempera tura ambiente. A pressão parcial do h élio no 
frasco é 42,5 tore, e a pressão parcial d o oxigênio é 158 
torr. Qual é a 1nassa de oxigênio no recipiente? 
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[10.92] Uma mistura dos gases 0 1 e Kr possui densidade 
igual a 1,104 g/L, sob pressão de 435 to rr e 300 K. 
Qual é a porcentagem em quantidade de m a té ria do 
0 2 nessa mistLtra? 

[10.93] Um recipiente de vidro adaptado com uma torneira 
tem 111assa d e 337,428 g quando está sob vácuo. 
Quando cheio com Ar, e le tem massa de 339,854 g. 
Quando evacuado e novamente cheio com uma mis
tura de Ne e Ar, sob as niesmas condições de tempe
ratura e pressão, possui massa de 339,076 g. Qual é a 
porcentagem em quantidade d e matéria de Ne na 
n1isl:ttra d e gases? 

[10.94] A densidade d e um gás de massa molar desconheci
d a foi medida como uma função da pressão a O ºC, 
como na tabela a seguir. (a) Determine uma massa 
molar precisa para o gás. (Dica: faça o g ráfico d/P 1>er
s11s P.) (b) Por que d/P não é urna constante como uma 
função da pressão? 

Pressão 

(atm) 

Densidade 

(g/L) 

1,00 0,666 0,500 0,333 0,250 

2,3074 1,5263 l, 1401 0,7571 0,5660 

10.95 

Ll 0.961 

10.97 

10.98 

(10.99] 

Tmagine que, quando Torrice Ili teve sua grande idéia 
para construir uni manômetro d e mercúrio, ele cor
reu ao laborató rio e encontrou os seguintes objetos 
d e vidro: 

(a) (b) (e) (d) (e) 

E 
E 

~ 

Qual deles teria sido satisfatório para seu uso na for
mação do primeiro manômetro? Exptique por que os 
insatisfatórios não teriam funcionado. 
Considere o aparelho usado no Exercido 10.90. Um 
gás a 1 atn1 de pressão está contido no frasco da es
querda, e o frasco à direita está evacuado. Quando a 
torneira é aberta, o gás expande-se para encher am
bos os frascos. Uma variação muito pequena de tem
peratura é observada quando essa expansão ocorre. 
Exptiqu e como essa observação se relaciona com a 
suposição 3 da teoria cinética molecular, Seção 10.7. 
Em um único gráfico, esboce qualitativamente adis
tribuição das velocidades nlOlecuJares para (a) Kr(g) 
a 250 ºC; (b ) Kr(g) a O ºC; (e) Ar(g) a O ºC. 
O efeito da atração molecular nas propriedades de 
um gás torna-se mais significante ou menos signifi
cante se: (a) o gás é comprimido p ara um volume me
nor à temperatura constante; (b) a te.1nperatura do 
gás aumenta a volume constante. 
Grandes quantidades de gás nitrogênio são usadas 
na fabricação de amônia, principaJ1nente para uso 
em fertilizantes. Suponha que 120,00 kg d e N2(g) está 
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estocado em um cilindro metálico de 1.100,0 La 280 "C. 
(a) Calcule a pressão do gás supondo o con1porta
n1ento de gás ideal. {b) Usando os dados na Tabela 
10.3, calcule a pressão do gás de acordo com a equa-

Exercícios cumulativos 

10.100 O ciclopropano, gás usado com o oxigênio como anes
tésico geral, é composto de 85,7"/o de C e 14,3o/o de Hem 
n"\aSsa. (a) Se 1,56 g de ciclopropano tea1 um volume de 
1,00 La 0,984 atm e 50,0 ºC, qual é a fórmula molecular 
do ciclopropano? {b) Julgando a partir de sua fórmula 
molecular, você espera que o ciclopropano desvie mais 
ou menos do que Ar do comportan1ento de gás ideal a 
pressões moderadamente a ltas e à temperatura am
biente? j ustifique sua resposta. 

10.101 No quadro "A química no trabalho" sobre gasodu
tos, na Seção 10.5, menciona-se que a entrega total de 
gás natural (metano, CH~) às várias ref!ões dos Esta
dos Unidos está na ordem de 2,7 x 101 L por dia, me
didas nas Cl\TTP. Calcule a variação total de entalpia 
para a combustão dessa quantidade de metano. 
(Observe: uma quantidade menor que essa de metano 
é na realidade queimada diariamente. Parte do gás 
entregue é passada por regiões.) 

íl0.102) Um gás forma-se quando o enxofre elementar é aque
cido cuidadosamente com AgF. O produto inicial en
tra em ebulição a 15 ºC. Experimentos em várias 
an1ostras produziram densidade do gás de 0,803 ± 
0,010 g/L para o gás a 150 mm de pressão e 32 ºC. 
Quando o gás reage com a água, todo o flúor é con
vertido em HF aquoso. Outros produtos são enxofre 
elementar, Ss, e outros compostos contendo enxofre. Uma 
amostra de 480 m L de gás seco a 126 mm de pressão e 
28 ºC, quando em reação con1 80 mL de água, produ
ziu uma solução 0,081 mol/ L de HF. O produto gaso
so inicial sofre transformação durante um período 
para um segtu1do composto com as mesmas fórmu
las mínima e molecular, que entra em ebuliçãoa-lOºC. 
(a) Determine as fórmulas minima e molecular do 
primeiro composto formado. (b) Desenhe no mínimo 
duas estruturas de Lewis coerentes que representem 
o composto inicial e aquele no qual ele é transforma
do com o decorrer do tempo. (e) Descreva as prová
veis geometrias desses compostos e faça un1a 
estin1ativa das distâncias das ligações simples, tendo 
sido dado que a distância de ligartão S - S no 58 é 2,04 
Á e a distância f - f no F2 é 1,43 A. 

10.103 O gás dióxido de cloro (Cl02) é usado como urn agen
te alvejante comercial. Ele alveja os materiais oxidan
do-os. No cu.rso dessas reações, o Cl02 é reduz.ido. 
(a) Qual é a estrutura de Lewis para o 002? (b) Por 
que você acha que o Cl02 é reduzido tão rapidamen
te? (e) Quando uma molécula de CJ02 ganha um elé
tron, forma-se o íon cJorito, c102- . Desenhe a 
estrutura de Lewis para o íon C I0 2- . (d ) Determine o 
ângulo da ligaçãoO-Cl-0 no íon 002- . (e) Un1 mé-

ção de van der Waals. {e) Sob as condições desse proble
ma, qual a correção que domina, aquela para o volume 
finito das moléculas de gás ou aquela para as intera
ções atrativas? 

todo de preparar CJ02 é pela reação do cloro com o 
clorito de sódio: Cl2(g) + 2NaCl02(s) 2Cl02(g) 
+ 2NaCl(s). Se você dc.ixar 10,0 g de NaCI02 reagir 
com 2,00 L de gás cloro à pressão de 1,50 atm a 21 ºC, 
quantos gramas de C102 podem ser preparados? 

(10.104] O gás natural é n1ui to abundante em muitos campos 
de petróleo do Oriente tvlédio. Entretanto, os custos 
de transportar o gás para os mercados em outras 
partes do n1undo são altos porque é necessário lique
fazer o gás, que é principaln1ente metano e por isso 
tem um ponto de ebulição à pressão atmosférica de 
-164 "C. Uma possível estratégia é oxidar o metano a 
metanol, CH30H, que tem um ponto de ebuliç.1o de 65 ~e 
e que pode, assim, ser transportado mais facilmente. 
Suponha que 10,7 x 109 pés3 de metano à pressão at
mosférica e 25 ºC sejam oxidados a metanol. (a) Qual 
o volume de metanol forn1ado se a densidade do 
CH30H for 0,791 g/L? (b) Esc.reva as equações quí
rnicas balanceadas para as oxidações do metano e 
metanol em C02(g) e H20(/). Calcule a variação total 
de entaJpia para a combustão completa da quantida
de equivalente de metanol, como calculado no item 
(a). (c) O metano, q uando liquefeito, tem densidad e 
de 0,466 g/n1L; a densidade do metanol a 25 ºC é 
0,791 g/L. Co1npare a variação de entalpia na com
bustão de uma unidade de volume de 1netano líqui
do e metanol liquido. Do ponto de vista de 
produção de energia, qual substância tem a rnaior 
entalpia de combustão por unidade de volume? 

[10.105) O pentafluoreto de iodo gasoso, CF51 pode ser prepa
rado pela reaçáo de iodo sólido e flúor gasoso: 

I2(s) + 5F2(g) 2TF5(g) 
Adicionam-se a um frasco de 5,00 L contendo 10,0 g 
de 12 10,0 g de F2 e a reação prossegue até que um dos 
reagentes seja completamente consumido. Depois de 
a reaçâo se completar, a temperatura no frasco é 
125 ºC. (a) Qual é a pressão parcial de rF5 no frasco? 
(b) Qual é a fração em quantidade de matéria de TF5 
no frasco? 

(10.106) Uma amostra de certa mistura de carbonato de mag
nésio e carbonato de cálcio é tratada com excesso de 
ácido clorídrico. A reação resultante produz l ,72 Lde 
gás dióxido de carbono a 28 ºC e 743 torr de pressão. 
(a) Escreva equações químicas balanceadas para as 
reações que ocorren1 entre o ácido clorídrico e cada 
um dos componentes da mistura. (b) Calcule a quan
tidade de matéria to tal de dióxido de carbono que se 
forma a partir dessas reações. (e) Supondo que as rea
ções sejam completas, calcule a porcentagem em 
rnassa de carbonato de magnésio na mistura. 



Capítulo 

Forças intermoleculares, 
líquidos e sólidos 

~ vapor c'e. agua - ou untidade -no ar, a água em um lago e o 
gelo nas geleiras são todos formas da mesma substância, 1-izO. Todos eles têm 
as mesmas propriedades químicas. Entretanto, suas propriedades físicas dife
rem muito porque as propriedades físicas de uma substância dependem de 
seu estado físico. Algwnas das propriedades características de cada estado da 
matéria estão relacionadas na Tabela 11.1. No Capitulo 10 abordamos o estado 
gasoso em alguns detalhes. Neste capítulo voltaremos nossa a atenção para as 
propriedades físicas de líquidos e sólidos. 

A maioria das substâncias que abordaremos são moleculares. Na realida
de, virtualmente todas as substâncias líquidas à temperatura ambiente são 
moleculares. As forças nas n1oléculas que originam as ligações covalentes in
fluenciam a forma espacial molecular, as energias de Ugação e mtútos aspectos 
do comportamento quínúco. Entretanto, as propriedades físicas de líquidos e 
sólidos molecuJares são relativas em grande parte às forças intennoleculares, 
as forças que existem entre as moléculas. Aprendemos na Seção 10.9 que as 
atrações entre as molécuJas de gás levam a desvios do comportamento de gás 
ideal. Mas como essas atrações intermoleculares se originan1? Por meio do en
tendimento da natureza e da intensidade das forças intermoleculares, pode
mos começar a relacionar a composição e a estrutura das moléculas às respecti
vas propriedades físicas. 

TABELA 11 .1 Algumas propriedades características dos estados da matéria 

Gás 

Líquido 

Sólido 

Assume tanto o volume quanto a forma de seu recipiente. 

É compressível. 

FI ui rapidamente. 

A difusão em um gás ocorre rapidamente. 

Assume a forma no recipiente. 

Não se expande ao encher um recipiente. 

É virtualmente não-compressível. 

Flui rapidan1ente. 

A difusão en1 üquido ocorre lentamente. 

Retém sua própria fonna e volume. 

É virtualmente incompressível. 

Não flui. 

A difusão em um sólido ocorre de maneira extremamente lenta. 

~ O que está por vir <1111 

• Neste capitulo estudaremos as 
forças i11/ennolec11lare..; que exis· 
tem nos gases, líquidos e sólidos. 

• As forças intermoleculares entre 
moléculas neutras dependem das 
respectivas polaridades molecu
lares, tamanho e foi;ma espacial. 

• Encontra.remos as lignções de hi
drogênio, um tipo especial de for
ça atrativa intermolecular em 
compostos contendo O - H, 
N-HouF-H. 

• A viscosidnde, un1a medida da re
sistência do íluxo, e a te11sifo su
perficinl, tuna medida da 
resistência de wn líquido em au
mentar sua área superficiaL são 
propriedades características dos 
líquidos. 

• Exploraremos as variações de 
entalpia que acompanham as 
11111da11ças de fase, as transições de 
fase entre os estados gasoso, lí
quido e sólido. 

• Examinaremos o equilíbrio di11íi
""'º que existe entre estados lí
quido e gasoso, e apresentare
mos a idéia de prl!SSl1o de t'«por. 

• Em um diagran1a defases os equi
líbrios entre as fases gasosa, li
quida e sólida são apresentados 
graficamente. 

• Arranjos regulares de unidades 
cm três dimensões caracteár.am 
os sólidos crista/i11os. Examinare
mos a natureza destes, bem 
como objetos simples que são 
mais eficientemente agrupados 
em três dimensões. 

• Os sólidos podem ser caracteriza
dos de acordo tanto com o tipo de 
unidade que o constitui quanto 
com as forças entre as unidades. 
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1 1 . 1 Uma comparação entre líquidos e sólidos 

No Capítulo 10 aprendemos que as propriedades físicas dos gases podem ser entendidas em termos de teoria 
cinética molecular. Os gases consiste1n e1n uma coleção de moléculas largamente separadas em movimento caóti
co constante. A energia cinética média das moléculas é muito maior que a energia média de atrações entre elas. A 
falta de forças atrativas fortes entre as moléculas permite que um gás se expanda para preencher o recipiente que o 
contém. 

Nos líquidos as forças atrativas intermoleculares são fortes o suficiente para manter as n1oléculas juntas. Por
tanto, os líquidos são mujto mais densos e muito menos compressíveis que os gases. Diferindo dos gases, os líqui
dos têm volumes definidos, independentemente do tamanho e da forma do recipiente que os contém. Entretanto, 
as forças atrativas nos Líquidos não são fortes o suficiente para impedir que as moléculas se movimentem próximas 
às outras. Assim, os líquidos podem ser derramados e eles assumem as formas dos recipientes que os conté1n. 

~ ANIMAÇÃO 
~'j Mudanças de estado 

Nos sóli.dos as forças atrativas intermoleculares são fortes o suficiente não 
apenas para manter as moléculas juntas, mas para virtualmente prend,ê-las no 
lugar. Os sólidos, como os líquidos, não são muito compressíveis porque as 
moléculas têm pouco espaço livre entre elas. Geralmente as moléculas assu-
mem posições em um padrão altamente regular. Os sólidos possuem estrutu

ras alta1nente ordenadas e são ditos serem cristalinos. (A transição de um líquido para um sólido cristalino é muito 
majs semelhante à troca que ocorre em um campo de exerócios militar quando as tropas são chamadas para a for
mação.) Como as partículas de u1n sólido não são livres para sofrer grandes movimentos, os sólidos são rígidos. 
Entretanto, tenha em mente que as unidades que o formam, se íons ou moléculas, possuem energia térmica e vi
bram no lugar. Esse movimento vibracional aumenta em. amplitude à medida que o sólido é aquecido. Na realida
de, a energia pode aumentar a té o ponto em que o sólido se funde ou se sublima. 

A Figura 11.1 compara os três estados da matéria. As partícu las que con1põe.m a substância pode.n1 ser áton1os 
individuais, como em Ar; moléculas como em H 20; ou íons, como em NaCI. O estado de uma substância depende 
em grande parte do balanço entre as energias cinéticas das partículas e das energias de atração entre as partículas. 
As energias cinéticas, que dependem da temperatura, tendem a manter as partículas separadas e em movimento. 
As a trações entre as partículas tendem a deixá-Ias juntas. As substâncias gasosas à ten1peratura ambiente tên1 atra
ções mais fracas que as liquidas; as substâncias líquidas têm atrações mais fracas que as sólidas. Em virtude de as 
partículas em um sólido ou líquido estaren1 razoavelmente juntas, em geral nos referimos aos sólidos e Líqui.dos 
como fases condensadas. 

Uma substância pode mudar de un1 estado para outro por aquecimento ou resfriamento, o que varia a energia 
cinética das partículas. NaCI, por exemplo, que é um sólido à temperatura ambiente, funde-se a 801 ºC e entra em 
ebulição a 1.413 ºC sob 1 atm de pressão. N 20, por outro lado, que é um gás à temperatura ambiente, liquefaz-se a 
- 88,5 ºC sob l atrn de pressão. 

O aumento da pressão em certa substância força as moléculas a se aproximarem, o que por sua vez aumenta a 
intensidade das forças intermoleculares de atração. O propano (C38s) é um gás à temperatura ambiente e 1 atm de 
pressão, enquanto o gás propano liquefeito (PL) é um líquido à temperatura ambiente porque é estocado sob pres
sões mais altas. 

Figura 11. l Comparação de 
gases, líquidos e sólidos no nível 
molecular. As partículas podem ser 
átomos, íons ou moléculas. 
A densidade das partículas na fase 
gasosa é exagerada em 
comparação com muitas situações 
reais. 

Resfriar ou 
comprimir Resfriar ,. . •·• . ........... .......... Aquecer 
ou reduzir 
a pressão 

Aquecer 

Gás 

Desordem total; 
muito mais espaços vazios; 
as partículas têm liberdade 
total de movimento; 
as partículas ficam 
muito separadas. 

Liquido 

Desordem; as partículas 
ou aglomerados de 
partículas estão livres 
para se mover umas em 
relação às outras; as 
partículas estão próximas. 

Sólido cristalino 

Arranjo ordenado; 
as pa rtfcttl.as estão 
basicamente em posições 
fixas; as partículas 
estão muito próximas. 



Ligação covalente 
(forte) 
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Atração intermolecular 
(fraca) 

Figura 11.2 Comparação 
da ligação covalente (força 
intramolecular) e atração 
intermolecular. 

11 .2 Forças intermoleculares 

A intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia en1 ttma grande faixa, mas elas são 
muito mais fracas que ligações iônicas e covalentes (Figura 1.2). Dessa forma, é necessário menos energia parava
porizar um líquido ou fttndir um sólido do que para quebrar ligações covalentes em moléculas. Por exemplo, ne
cessita-se de apenas 16 kJ/mol para vencer as atrações intermoleculares entre as moléculas de HCI em HCI liquido 
para vaporizá-lo. Em contraste, a energia necessária para dissociar HCl em átomos de H e CI é 431 kJ/mol. Portan
to, quando urna substância molecular como H.CI passa de sólido para líquido e para gás, as n1oléculas em si per
manecem intactas. 

Muitas propriedades dos líquidos, incluindo os pontos de ebuliçiio, refletem a intensidade das forças intermole
culares. Por exemplo, uma vez que as forças entre as moléculas de HCI são tão fracas, HCI entra em ebulição a ape
nas- 85 ºC à pressão atmosférica. O líquido entra em ebulição quando se forn1am bolhas de seu vapor. As molé
culas de um líquido devem vencer as forças de atração para separar-se e formar um vapor. Quanto mais forte as 
forças de atração, maior é a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. De forma similar, o ponto de fusão de 
um sólido aumenta à medida que as forças intermoleculares ficam mais fortes. 

Sabe-se que existem três tipos de forças atrativas entre n1oléettlas neutras: forças dipolo-dipolo, de dispersão 
de london e de Ligação de hidrogênio. Essas forças são também chamadas forças de vnn der Wanls em homenagem a 
Johannes van der Waals, que desenvolveu a equação para determinar o desvio de gases do comportamento ideal . 
a:iD (Seção 10.9) Outro tipo de força atrativa, a força íon-dipolo, é importante em soluções. Toda.o; as quatro forças são 
eletrostáticas por natureza, envolvendo ab·ações entre espécies positivas e n egativas. Todas tendem a ser até 15°/o 
menos fortes que as ligações covalentes e iônicas. 

Forças íon-dipolo 
Uma força íon-dipolo existe entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. As moléculas 

polares são dipolos; elas têm itm lado positivo e outro negativo. a:iD (Seção 9.3) HCI é urna molécula polar, por 
exemplo, porque as eletronegatividades dos átomos de H e C I são diferentes. 

Os íons positivos são atraídos pelo lado negativo de um dipolo, enquanto os negativos são atraídos pelo lado 
positivo, como mostrado na Figura 11.3. A magnitude da atração aumenta conforme a carga do íon ou a magnitude 
do dipolo au1nenta. As forças íon-dipolo são especialmente importantes em soluções de substâncias iônicas em 
líquidos polares, con10 uma solução de NaCI em água. - (Seção -1.1) Abordaren1os essas soluções com mais deta
lhes na Seção 13.1 . 

(a) (b) 

' ' 

Figura 11.3 Ilustração da 
orientação preferencial de 
moléculas polares em direção aos 
íons. O lado negativo da molécula 
polar está orientado em direção a 
um cátion (a), o lado positivo, em 
direção a um ânion (b). 
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Atração 
Repulsão 

(a) 

(b) 

Figura 11.4 (a) Interação 
eletrostática de duas moléculas 
polares. (b) Interação de muitos 
dipolos no estado condensado. 

Forças dipolo- dipolo 
Moléculas polares neutras se atraem quando o lado positivo de uma molé

cula está próxlino do lado negativo de outra, como na Figura 11.4(a). Essas for
ças dipolo-dipolo são efetivas tão-somente quando moléculas polares estão 
muito próximas, sendo elas geralmente mais fracas que as forças íon-dipolo. 

Em líquidos as moléculas polares estão livres para movimentar-se em re
lação às outras. Como mostrado na Figura 11.4(b), elas estarão algumas vezes 
em uma orientação que é atrativa e outras em uma orientação que é repulsiva. 
Duas moléculas que se atraem passam mais tempo próximas uma da outra 
que duas moléculas que se repelem. Portanto, o efeito como um todo é uma 
atração Líquida. Quando examinamos vários líquidos, descobrimos que para 
1noléc1tlns de 1unssas e ta111anhos oproxi111ada11zente iguais, a força das atrações inter-
111.oleculares a11n1e11ta co111 o a11111ento da polaridade. Podemos ver essa tendência na 
Tabela 11.2, que relaciona várias substâncias com massas moleculares simila
res, mas diferentes momentos de dipolo. Observe que o ponto de ebulição au
menta porque o momento de dipolo aumenta. Para as forças dipolo-djpolo 
atuarem, as moléculas devem ser capazes de conseguir se aproximar com a 
orientação correta. 

Para moléculas de polaridade comparável, conseqüentemente, as com 
menores volumes n1oleculares, geralmente sofrem maiores forças atrativas 
dipolo-dipolo. 

Forças de dispersão de London 
Não pode haver forças dipolo-dipolo entre átomos e moléculas apoiares. 

Entretanto, deve existir algum tipo de interação atrativa porqtte gases apoia
res podem ser Liquefeitos. A origem de suas atrações foi primeiro proposta em 
1930 por Fritz London, um físico germano-americano. London identificou que 

o movimento de elé trons em um átomo ou molécula pode criar um momento de dipolo instantâneo. 
Em uma coleção de áton1os de hélio, por exemplo, a distribuição 111édia de elétrons ao redor de cada núcleo é 

esfericamente simétrica. Os átomos são apoiares e não possuem momento permanente. Entretanto, a distribuição 
instantânea dos elétrons pode ser diferente da dis tribuição mérua. Se pudéssemos congelar o movimento de elé
trons de um átomo de héUo em determinado instante, ambos os elétrons poderiam estar em um lado do núcleo. 
Apenas nesse momento então, o áton10 teria um momento de dipolo instru1tâneo. 

Como os elétrons se repelem, os movimentos em um átomo influenciam os movimentos dos elétrons em seus 
vizinhos. Assim, o dipolo temporário em um átomo pode induzir um dipolo similar em ttm átomo adjacente, fa
zendo com que os átomos sejam atraídos entre si, como mostrado na Figura 11.5. Essa interação atrativa é chamada 
força de dispersão de London (ou meramente força de dispersão). Tal força, como as dipolo-dipolo, é significativa 
tão-somente quando as moléetdas estão próximas. 

Figura 11 .5 Duas representações 
esquemáticas dos dipolos instantâneos 
em átomos de hélio adjacentes, 
mostrando a atração eletrostática 
entre eles. 

e 

Atração 
eletrostática 

- e 

e e 

Á.tomo de hélio ] 
, 
Atomo de hélio 2 
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TABELA 11.2 Massas moleculares, momentos de dipolo e pontos de ebulição de várias substâncias orgânicas comuns 

Substância Massa molecular (11) Momento de dipolo µ (D ) Ponto de ebulição (K) 

Propano, CH30-12CH3 44 0,1 231 
, 
Eter dimeh1ico, CH30CH3 46 1,3 248 
Cloreto de metila, CH3CI 50 1,9 249 
Acetaldeído, CH3CHO 44 2,7 294 
Acetonitrila, C~CN 41 3,9 355 
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TABELA 11.3 Pontos de ebulição dos halogêneos e gases nobres 

Halogéneo Massa Ponto de 
molecular ebulição 
(11) (K) 

38,0 85,1 

71,0 238,6 

159,8 332,0 

253,8 457,6 

Gás 
nobre 

He 

Ne 

Ar 

Kr 

Xe 

Massa 
molecular 
(rt) 

4,0 

20,2 

39,9 
83,8 

131,3 

Ponto de 
ebulição 
(K) 

4,6 

27,3 

87,5 

120,9 

166,l 

A facilidade com que a distribuição de cargas em uma molécula pode ser 
d istorcida por um campo elétrico externo é chamada polarizabilidade. Pode
mos pensar na polarizabilidade de uma molécula como uma n1edida da 'maciez' 
de sua nuvem eletrônica; quanto maior a poJarizabiJidade de uma molécula, 
mais facilmente sua nuvem eletrônica será distorcida para dar um dipolo mo
mentâneo. Dessa forma, moléculas mais polarizáveis têm forças de dispersão 
de London mais fortes. Em geral, moléculas maiores tendem a ter maiores po
Ja rizabilidades porque elas têm maior llúmero de elétrons, que estão mais 
afastados do núcleo. A intensidade das forças de dispersão de London, por
tanto, tendem a aumentar com o aum.ento do tamanho molecular. Uma vez 
que o tamanho molecular e a massa geralmente assemelham-se, ns forças de dis
persão fe11de111 a nu111entar e111 intensidade con1 o n11n1e11to da 1nnssn 1110/eculnr. Assim, 
os pontos de ebulição dos halogêneos e dos gases nobres aumentam com o au
mento da nlassa molecuJar (Tabela 11.3). 

As formas espaciais das n1oléculas também influenciam nas magnitudes 
das forças de dispersão. Por exemplo, o n-pentano1 e o neopentano, iJustrados 
na Figura 11.6, têm a mesma fórmula molecular (CsH12), no entanto o ponto de 
ebulição do n-pentano é 27 K mais alto que o do neopenta110. A diferença pode 
ser explicada pela diferença nas formas espaciais das duas moléculas. A atra
ção total entre as moléculas é maior no n-pentano porque as moléculas podem 
entrar em contato em toda sua extensão, que é um tanto quanto cilíndrico. Me
nos contato é possível entre as moléculas 01ais compactas e aproximadamente 
esféricas do neopentano. 

As forças de dispersão ocorrein entre todas as 1110/éculas, não importa se elas são 
polares ou apoiares. As moléculas polares sofrem interações dipolo-dipolo, 
mas elas também sofrem forças de dispersão ao mesmo tempo. Na realidade, 
estima-se que as forças de dispersão são responsáveis por mais de 80°/o da a tra
ção total entre as moléculas; as atrações dipolo-dipolo respondem pelo resto. 

11-pentano 
(pe = 309,4 K) 

Neopentano 
(pe = 282,7 K) 

Figura 11.6 A forma molecular 
afeta a atração intermolecular. 
As moléculas de n-pentano fazem 
mais contato entre si do que as 
moléculas de neopentano. 
Portanto, o n-pentano tem as 
maiores forças intermoleculares 
atrativas e, por isso, tem um maior 
ponto de ebulição (pe). 

Quando con1paradas as forças relativas das atrações intermoleculares, as seguintes generalizações devem ser 
consideradas: 

1. Quando as moléculas têm massas moleculares e formas comparáveis, as forças de dispersão são aproxima
damente iguais. Nesse caso, as diferenças em magnitudes das forças atrativas devem-se às diferenças nas 
forças de atração dipolo-dipolo, com a maioria das moléculas polares tendo as atrações mais fortes. 

2. Quando as moléculas diferem muito em suas massas moleculares, as forças de dispersão tendem a ser de
cisivas. Nesse caso, as diferenças nas magiutudes das forças atrativas podem geralmente ser associadas 
com as diferenças nas massas moleculares, com a molécula mais massiva tendo as atrações mais fortes. 

A ligação de hidrogêiuo, que abordaremos após o quadro "Como fazer 11.1 ",é um tipo de interação intermole
cular tipicamente mais forte que as forças de dispersão. 

1 O 11 em 11-pentano é a abreviatura da palavra 11on11nl. Uni hidrocarboneto normal é aquele cujos átomos de carbono estão 
arranjados em cadeia reta. am (St.-ção 2.9) 
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COMO FAZER 11 .1 

Os momentos de dipolo da acetonitrila, CH3CN, e do iodeto de n1etila, CH31, são 3,9 D e l,62 D, respectivamente. 
(a) Qual dessas substâncias terá as maiores atrações dipolo-dipolo entre as moléculas? (b) Qual dessas substâncias 
terá as maiores atrações do tipo dispersão de London? (e) Os pontos de ebulição de CH3CN e d e CH3T são 354,8 K e 
315,6 K, respectivamente. Qual substância tem as maiores forças de atração como um todo? 

Solução (a) As atrações dipolo-dipolo aumenta1n em magnitude à medida que o momento de dipolo da molécula 
aumenta. Assim, as moléculas de CH,CN atraen1 uma às outras pelas forças dipolo-dipolo mais fortes que as 
moléculas de CJ-1.,T. (b) Qua11do as molécu las diferem em suas massas moleculares, a molécula n1ais n1assiva 
geralmente tem as atrações de dispersão mais fortes. Nesse caso, o CH,I (142,0 11) é muito mais massivo que o CH,CN 
(41,0 11), logo as forças de dispersão serão mais fortes para CH3l. (e) Como CH,CN tem o maior ponto de ebulição, 
podemos concluir que é necessário mais energia para romper as forças atrativas entre as moléculas de CH,CN. 
Portanto, as atrações intermoleculares totais são mais fortes para CH,CN, sugerindo que as forças dipolo-dipolo são 
decisivas quando se con1param essas duas substâncias. Contudo, as forças de dispersão têm papel in1portante em 
determinar as propriedades de CH,1L 

PRATIQUE 
Entre Br2, Ne, HCI, HBr e N 2, qual é mais provável de ter (a) as forças de dispersão mais fortes; (b) as forças atrativas 
dipolo-dipolo mais fortes? 

Respostas: (a) Br2; (b ) HCI. 

l igação de hidrogênio 
A Figura 11.7 mostra os pontos de ebulição de compostos de hidrogênio simples dos elementos do grupo 4A e 

6A. Em gera l, o ponto de ebulição aun1en ta com o aun1ento da massa molecular, devido ao aumento das forças de 
d ispersão. A notável exceção a essa tendência é T-IiO, cujo ponto de ebulição é muito mais a lto do que esperaríamos 
com base em. sua massa molecular. Os compostos NH3 e HF também têm pontos de ebuJição anormalmente a ltos. 
Na realidade, esses compostos apresentam muitas características que os distingue de outras substâncias d e massa 
m olecular e polaridade análogas. Por exemplo, a água tem a lto ponto de hisão, alto calor específico e a lto calor de 
vaporização. Cada uma dessas propriedades indica que as forças intermoleculares em H20 são fortes de maneira 
1ncomum. 

Essas atrações intermoleculares na água resultam da ligação de hidrogênio. A lig ação d e hidrogên io é um tipo 
especial de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio en1 un1a ligação polar (partict1lar1nente uma li
gação H - F, H - O ou H - N) e um par de elétrons não compartilhado em um íon ou á tomo pequeno e eletro
negativo que esteja próximo (geralmente um átomo de F, O ou Nem outra molécula). Por exemplo, existe uma 
ligação de hidrogênio entre o átomo de Hem uma molécula de HF e o átomo de F de wna molécula de HF adjacente, 

Figura 11 .7 Pontos de ebulição dos 
hidretos do grupo 4A (abaixo) e 6A 
(acima) em função da massa 
molecular. 
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F - H ··· F - H (onde os pontos representam a ligação de hidrogênio entre as 
moléculas). Vários exemplos adicionais são mostrados na Figura 11.8. 

As ligações de lúdrogênio podem ser consideradas atrações dipolo-dipolo 
í'mpares. Como F, N e O são n1uito eletronegativos, uma ligação entre o hidro
gênio e qualquer um desses três elementos é bastante polar, com o hidrogênio 
no lado positivo: 

N-H 0-H F-H 

O átomo de hidrogênio não tem elétrons de cerne. Assim, o lado positivo 
do dipolo da ligação tem a carga concentrada pareia lmente exposta, quase exi
bindo o próton do núcleo do hidrogênio. Essa carga positiva é atraída pela car
ga negativa de um átomo eletronegativo em uma molécula próxima. Como o 
hidrogênio pobre em elétrons é muito pequeno, ele pode aproximar-se muito 
de um átomo eletronegativo para, em. seguida, interagir fortemente com ele. 

As energias das ligações de hidrogênio variam de aproximadan1ente 4 kJ / mol 
a 25 kJ/mol ou mais. Portanto, elas são mtLito mais fracas que as ligações quí
micas ordinárias (veja a Tabela 8.4). Todavia, en1 virtude de as ligações de hi
drogênio serem geralmente mais fortes que as forças dipolo-dipolo e de 
dispersão, elas têm papel importante em muitos sistemas quimjcos, incluindo 
os de significância biológica. Por exemplo, as ligações de hidrogênio ajudam a 
estabilizar as estruturas das proteínas, que são partes principais da pele, mús
culos e outros componentes estruturais dos tecidos animais (veja a Seção 25.9). 
Elas são também responsáveis pela maneira como o DNA é capaz de transpor
tar a informação genética. am (Scçã<) 2..r:;.11) 

Uma das mais notáveis conseqüências da ligação de hidrogênio é encontrada 
quando as densidades do gelo e da água são comparadas. Em muitas substâncias 
as moléculas no sólido são mais densamente empacotadas do que no liquido. 
Assim, a fase sólida é mais densa que a fase liquida (Figura 11.9). Contrariamente, 
a densidade do gelo a O ºC (0,917 g/mL) é menor que a da água líguida (l,00 
g/mL), de forma que o gelo flutua na água Hqiiida (Figura 11.9). 

A densidade mais baixa do gelo comparada com a da água pode ser enten
dida em termos das interações de ligação de hidrogênio entre as moléculas de 
água. No estado líquido, cada molécula de água sofre variações contínuas de 
interações com seus vizinhos. A ligação de hidrogênio é un1a componen te 
principal dessas interações. As moléculas estão tão próximas quanto possível, 
n1esmo que seus movimentos térmicos mantenham-nas em constante movi
mento. Entretanto, quando a água congela, as moléculas ass umem o arranjo 
aberto e ordenado 1nostrado na Figura 11.1 O. Esse arranjo otimiza as interações 
de ligação de hidrogênio entre as moléculas, mas ele cria uma estrutura menos 
densa para o gelo se comparada com a da água. Uma determinada massa de 
gelo ocupa maior volun1e que a mesma massa de água líquida. 

Por que o 
gelo flutuo? 

Porque ele está se11tindo frio. 
O gelo quu se oqooct<r. 1090 
11111 poru o superfície dos 
lfquidos pCll'O ~.siar mais 
próiomo do sol. 

Isso é 
vudode? 

Pesquise e 
encontrarei. 

H-Õ:·· ·I J-Õ: 
1 1 

H H 

H H 
1 1 

H-N: · · ·l 1-N: 
1 1 

H H 

H 
1 õ H-N: ··· ll- : 
1 1 

H H 

H 
• . 1 

H-O:···ll-N: 
1 1 
H H 

Figura 11 .8 Exemplos de ligação 
de hidrogênio. As linhas sólidas 
representam ligações covalentes, 
as linhas vermelhas pontilhadas 
representam ligações de hidrogênio. 

Figura 11 .9 Como ocorre na 
maioria das substâncias, a fase sólida 
da parafina é mais densa que a 
líquida e, por isso, sólido afunda sob 
a superfície do líquido (esquerda). 
Em contraste, a fase sólida da água, 
o gelo, é menos densa que a sua fase 
líquida (direita), fazendo com que o 
gelo ílutue na água. Richard Megna/ 
Fotografias Fundamentais. 

Eu deveric1 mesmo Vocf pode 
pesquisar as coisas o.prcl\dcr muilo 
cm primeiro lugor. convt.rSOl\do 

..-''\.'comigo. 
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Figura 11.10 (a) A ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água. As distâncias mostradas são as encontradas no 
gelo. (b) O arranjo das moléculas de H20 no gelo. Cada átomo de hidrogênio em uma molécula de H20 está orientado em 
direção a um par de elétrons não-ligante em uma molécula de H20 adjacente. Como resultado, o gelo tem arranjo 
hexagonal aberto das moléculas de H20. (c) A forma hexagonal é característica dos flocos de neve. 

A menor densidade do gelo comparada com a da água líquida afeta profundamente a vida na Terra. Corno o 
gelo flutua (Figura 11.9), ele cobre a superfície da água quando tun lago congela no clima frio, isolando a água abai
xo. Se o gelo fosse majs denso que a água, o gelo formado na superfície de um Lago afundaria e o lago congeJaria to
talmente. A maior parte da vida aquática não sobreviveria sob essas condições. A expansão da água, ao 
congelar-se (Figura 11.11), é também o que faz com que os encanamentos quebrem. em climas com temperaturas 
inferiores a O ºC. 

Figura 11.11 A água é uma das 
poucas substâncias que se 
expandem ao congelar-se. A 
expansão deve-se à estrutura 
aberta do gelo em relação à da 
água líquida. 
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Um olhar mais de perto Tendências na ligação de hidrogênio 

Se a ligação de hidrogênio é resultado de un1a interação 
eletrost:itica entre o dipolo da ligação X-H e um par de elé
trons não compartilhado em outro átomo, Y, a força da liga
ção de hidrogénio deverá aumentar à proporção que o 
dipolo da ligação X - H aumentar. Portanto, para o mesmo 
Y, deveríamos esperar que a força da ligação de hidrogénio 
aumente na série 

N-H···Y<O-H···Y<F- H ···Y 
lsso de fato é verdade. Mas qual a propriedade de Y que 

determina a força da ligação de hidrogênio? O átomo Y deve 
possuir um par de elétrons não compartilhado que atraia o 
lado positivo do cUpolo da ligação X - H. Esse par de elé
trons não deve ser muito difuso no espaço; se os elétrons ocu
pam um volume muito grande, o dipolo da ligação X - H 
não sofrerá atração direta muito forte. Por essa razão, a liga
ção de hidrogênio não é muito forte, a não ser que Y seja um 
átomo muito pequeno e a ltamente eletronegativo, especifica
n1ente N, O ou F. Entre esses três elementos, a ligação de hi-

COMO FAZER 11.2 

drogênio é mais forte quando o par de elétrons não é atraído 
tn111bér11 forte1nente por seu próprio núcleo. A eletronegativi
dade de Y é lLma boa medida desse aspecto. Por exemplo, a 
eletronegatividade do nitrogênio é menor que a do oxigénio. 
O nitrogênio é, dessa forma, melhor doador do par de elétrons 
para a ligação X- H. Para determinada ligação X- H, a liga
ção de hidrogênio aumenta na orde1n: 

X-H--·P<X-H···O<X- H ···N 
Quando X e Y são os mesmos, a energia da ligação dehi

drogênio aumenta na ordem 

N-H···N<O-H···O<F-H···P 
Quando o átomo de Y carrega luna carga negativa, o par 

de elétrons é capaz de formar ligações de hidrogénio espe
cial.mente fortes. A ligação de hidrogênio no íon F - H · · · F 
está entre as mais fortes conhecidas; a teação: 

F(g) + HF(g) FHJT(g) 

tem valor de 6H de aproxi:madamente-lSSl<J/mol. 

Em qual das seguintes substâncias é mais provável que a ligação de hidrogénio tenha papel in1portante na determina
ção das propriedades físicas: metano {Cli~), hidrazina (H1NNH2), fluoreto de metila (CH3F) ou sulfeto de hidrogênio 
CH2S)? 

Solução Todos esses compostos contêm hidrogênio, mas a ligação de hidrogênio geraJm.ente ocorre quando este está 
' diretamente ligado a N, O ou F. E necessário também que exista UDl par de elétrons não compartilhado em um átomo 

eletronegativo (geralmente N, O ou F) em uma molécula vizinha. Esses critérios eliminam CH, e H ,S, que não contêm 
H ligado a N, O ou F. Eles também eliminam CH,F cuja estrutura de Lev.ris mostra um átomo de carbono central 
rodeado por três átoo1os de H e um átomo de F. (O carbono sempre forma quatro ligações, enquanto hidrogénio e flúor 
formam uma ligação cada um.) Como a molécula contém uma Ligação C - F e não tem Ligação H - f, ela não forma 
ligações de hidrogênio. Entretanto, em H,NNH1, encontramos ligações N-H. Conseqüentemente, existem ligações 
de hidrogênio entre as moléculas. 

PRATIQUE 

Em qual das segiúntes substâncias é possível que a ligação de hidrogênio seja significante: cloreto de metiJeno 
(CH2Cli), fosfina (PH3), peróxido de hidrogênio (HOOH) ou acetona (CH3COCH3)? 

Resposta: HOOH 

Comparando as forças intermoleculares 

Podemos identificar as forças intermoleculares que atuam em certa substância considerando as respectivas 
composição e estrutura. As forças de dispersão são encontradas em todas as substâncias. A intensidade dessas for
ças aumenta com o aumento da massa molecular e dependem das formas moleculares. As forças dipolo-dipolo 
adicionam-se ao efeito das forças de dispersão e são encontradas em moléculas polares. As ligações de hidi-ogênio, 
que necessitam de átomos de H ligados a F, O ou N, também se adicionam aos efeitos das forças de dispersão. As li
gações de hidrogênio tendem a ser o tipo mais forte de força intermolecular. Entretanto, nenhuma dessas forças in
termoleculares é tão forte quanto as ligações covalentes e iônicas ordinárias. A Figura 11.12 apresenta uma 
maneira sistemática de identificar os tipos de forças intennoleculares em um sistema em particular, incluindo as 
forças íon-<.tipolo e íon-íon. 
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interagindo 
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Exemplos: T-l2S, 
Cl-130 
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Ligação de 
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Exemplos: KBr em 
H 20 
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(Seção 8.2) 

Exemplos: 
NaCI, NH~N03 

Figura 11.12 Fluxograma para reconhecer os principais tipos de forças intermoleculares. As forças de dispersão de London 
ocorrem em todas as instâncias. A intensidade das outras forças geralmente aumenta quando se procede da esquerda para a 
direita. 

ATIVIDADE 
Forças intermoleculares 

COMO FAZER 11.3 
Coloque as subs tâncias BaClv H2, CO, 1-íF e Ne em ordem crescente de pontos de ebulição. 

Solução 

Análíse: precisamos relacionar as propriedades das substâncias listadas com o ponto de ebulição. 

Planejamento: o ponto de ebulição depende em parte das forças atrativas nos liquidas. Precisamos ordenar essas 
substâncias de acordo com as intensidades relativas das diferentes forças. 

Resolução: as forças atrativas são mais fortes para as substâncias iônicas que para as n1oleculares; logo, BaCl2 deve ter 
o ponto de ebulição mais alto. As forças intermoleculares das substâncias restantes dependem da massa molecular, da 
polaridade e da ligação de hidrogênio. As massas moleculares são H2 (2), CO (28), HF (20) e Ne (20). O ponto de ebuli
ção de H2 deveser o mais baixo porque eleéapolare tem a menor massa niolecu lar. As massas nioleculares deCO,de 
HF e de Ne são aproximadamente as mesmas. Entretanto, uma vez que HP pode formar ligação de hidrogênio, ele 
deve ter o ponto de ebulição mais alto dos três. O próximo deve ser CO, que é ligeiramente polar e tem massa molecu
lar mais alta. Finalmente, Ne, que é apoiar, deverá ter o mais baixo ponto de ebulição dos três. A ordem prevista de 
pontos de ebulição é portanto: 

H2 < Ne < CO < HF < BaC!.i 

Conferência: os pontos de ebulição reais são H2 (20 I<), Ne (27 I<), CO (83 K), HF (293 K) e BaCl2 (1.813 K), em concor
dância con1 as suposições. 

PRATIQUE 

(a) Identifique as forças intermoleculares presentes nas seguintes substâncias e (b) seleàone a substância con1 o ponto 
de ebulição n1ais alto: CH3CH;y C~OH e CH3C~OH. 
Respostas: (a) CH3CH3 tem apenas forças de dispersão, enquanto as outras duas substâncias têm tanto forças de dis
persão quanto ligações de hidrogênio; (b) CH3CH20H. 
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11 .3 Algumas propriedades dos líquidos 

As forças intermoleculares que acabamos de abordar podem nos ajudar a 
entender mtútas propriedades familiares de líquidos e sólidos. Nesta seção 
examinamos duas importantes propriedades dos líquidos: viscosidade e ten
são superficial. 

Viscosidade 
Alguns líquidos, como melaço e óleo de motor, fluem muito lentamente; 

outros, como água e gasolina, fluem facilmente. A resistência de um líquido 
para fluir é chamada viscosidad e. Quanto major a viscosidade de um líquido, mais 
lentamente ele flui. A viscosidade pode ser medida ao se marcar quanto tempo 
determinada quru1tidade do líquido leva para fluir por tun tubo fino sob a for
ça gravitacional. Líquidos mais viscosos levan1 mais tempo (Figlira 11.13). A 
viscosidade pode também ser determinada quando se mede a taxa na qual es
feras de aço caem pelo líquido. As esferas caem mais lentamente à medida que 
a viscosidade aumenta. A unidade comum de viscosidade é o poise, que é igual 
a 1 g/cm s. Freqüentemente a viscosidade é relatada em centipoise (cP), que é 
O ,01 poi.c;e (P). 

A viscosidade está relacionada com a facilidade de moléculas individuais 
de líquidos poderem mover-se em relação às outras. Logo ela depende das for
ças atrativas entre as moléculas e do fato de existirem ou não características es

l 

Fígura 11 .13 A Society of 
Automotive Engineers (SAE) 
estabeleceu números para indicar a 
viscosidade de óleos de motor. 
Quanto maior o número, maior a 
viscosidade a qualquer 
temperatura. O óleo de motor SAE 
40 à esquerda é mais viscoso e flui 
mais lentamente que o óleo menos 
viscoso SAE 1 O à direita. 

truturais que façam as molécuJas tornarem-se emaranhadas. Por isso, para un1a série de compostos relacionados, a 
viscosidade aumenta com a massa molecular, como ilustrado na Tabela 11.4. Para determinada substância, a visco
sidade diminui com o aumento da temperatura. O octano, por exemplo, tem viscosidade de 0,706 cP a O ºC e 0,433 
cP a 40 ºC. A temperaturas mais a ltas, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior a facilidade para ven
cer as forças atrativas entre as moléculas. 

Tensão superficial 
Quando se coloca água em uma superfície encerada, ela 'se espalha em bolhas', formando esferas distorcidas. 

Esse comportamento deve-se a um desequilíbrio das forças intermoleculares na superfície do líquido, con10 n1os
trado na Figura 11.4. Observe que as moléculas no interior são atraídas igualmente em todas as direções, enquanto 
as da superfície sofrem uma força líquida para o interior. Essa força para o interior atrai as moléculas da superfície 
para dentro, reduzindo a área superficial. (As esferas têm menor área superficial em relação a seu volume.) Essa 
força para o interior também ocasiona o empacotamento des moléculas de forma majs densa, fazendo com que o Lí
quido comporte-se quase como se ele tivesse uma pele. Esse efeito permjte que uma agulha colocada com muito 
cu idado na superfície da água flutue e alguns insetos 'caminhem' na água (Figura 11.15) mesmo se suas densida
des forem maiores que a da água. 

Uma medida das forças para o interior que devem ser venci.das para que a área superficial de um líquido seja 
expandida é determinada por sua tensão superficial. A tensão su perficial é a energia necessária para aumentar a 
área superficial de um líquido en1 q uantidade unitária. Por exemplo, a tensão 
superficial da água a 20 ºC é 7,29 x 10-2)/m2

, que significa que se deve fornecer 
uma energia de 7,29 x 10-2 j para a umentar a área superficial de determinada 
quaJ1tidade de água em 1 m . A. água tem aJta tensão superficial por causa de 
suas fortes ligações de hidrogênio. A tensão superficial do mercúrio é ajnda 
maior ( 4,6 x 10-1

] / m 2
) devido a suas ligações n1etá)jcas ainda 1nais fortes entre 

os átomos de mercúrio. 

TABELA 11.4 Viscosidades de uma série de hidrocarbonetos a 20 ºC 

Substância Fórmula Viscos idade (cP) 

Hexano C!iaCH2Crl2CH2Cli2CH3 0,326 

lieptano Cfl30i2Cl-12~Cl-12CH2CH3 0,409 

Octano CH3CH2CH2CH2CH2C~CH2CH3 0,542 

onano CH3CH2CH2CH2CJ-4CH2CH2CH2CH3 0,711 

Decano CH3CH2Cf4CH2CH2CHzCH2CH2CH2CH3 1,42 

Figura 11 .14 Visão no nível 
molecular das forças 
intermoleculares agindo em uma 
molécula na superfície de um 
líquido comparada com as 
do interior. 
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Figura 11 .15 A tensão superficial 
permite que alguns insetos 
'caminhem' na água. 

As forças intermoleculares que unem moléculas similares, como as liga
ções de hidrogênio na água, são chamadas/orças coesivas. As forças intermole
culares que unem uma substância à superfície são chamadas forças adesivas. 
A água colocada em um tubo de vidro adere ao vidro porque as forças adesi
vas entre a água e o vidro são ainda maiores que as forças coesivas ei1tre as 
moléculas de água. A superfície curvada para cima, ou 1ne11isco, da água tem 
portanto formato de U. Entretanto, para o mercúrio, o menisco é curvado para 
baixo onde o mercúrio entra em contato com o vidro (Figura 11.16). esse 
caso, as forças coesivas entre os átomos de mercúrio são muito maiores que as 
forças adesivas entre os átomos de mercúrio e o vidro. 

Quando um tubo de vidro de diâinetro pequeno, ou capilar, é colocado na 
água, a água sobe no tubo. A subida de líquidos em tubos muito estreitos é 
chamada ação capilar. As forças adesivas entre o líquido e as paredes do tubo 
tendem a aumentar a área superficial do líquido. A tensão superficial do líqui
do tende a reduzir a área, em conseqüência atraindo o líquido para cima no 
tubo. O líquido sobe até que as forças adesivas e coesivas sejam equilibradas 
pela força da gra,ridade no líquido. A ação capilar ajuda a água e os i1utrientes 
dissolvidos a se movere1n para cima nas plantas. 

11 .4 Mudanças de fase 

A água deixada descoberta em um copo por vários dias evapora. Um cubo 
de gelo deixado en1 un1 quarto quente funde-se rapidamente. C02 sólido (ven
dido como Gelo Seco rM) subli111a-se à temperatura ambiente, isto é, ele passa di
retamente do estado sólido para o estado de vapor. Em geral, cada estado da 
inatéria pode passar para qualquer u.m dos dois outros estados. A Figura 11.17 
mostra o nome associado com cada uma dessas transformações. Estas são cha
madas mudanças de fase, ou mudanças de estado. 

Variações de energia acompanhando as mudanças de fase 
Figura 11 .16 O menisco da água Toda mudança de fase é acompanhada por uma variação na energia do 
em um tubo de vidro comparado sistema. Em urna rede de sólido, por exemplo, as moléculas ou íons estão em 
com o menisco do mercúrio em posições mais ou menos fixas em relação aos outros e arranjados muito juntos 
um tubo similar. para .miJ1irniza1· a energia do sistema. À medida que a temperatura do sóUdo 
aumenta, as unidades dos sólidos vibram ao redor de suas posições de equiliôrio com movimento energético cres
cente. Quando o sólido se ftu1de, as unidades que constituem o sólido estão livres para se mover em relação às ou
tras, o que geralmente significa que suas separações médias aumentam. Esse processo é chamado fusão. O aumento 
da liberdade de movimento das moléculas ou íons acontece a um preço, medido pelo calor d e fusão, ou en talpia de 
fusão, representado por t:..Hru..· O calor de fusão do gelo, por exemplo, é 6,01 kJ / mo!. 

Figura 11 .17 A variação de energia 
acompanhando as mudanças de fase 
entre os três estados da matéria e os 
nomes associados a elas. 
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Figura 11.18 Valores 
comparativos dos calores de fusão 
(barras violeta) e vaporização 
(barras azuis) para várias 
substâncias. 

À proporção que a temperatura da fase líquida aumenta, as moléculas do liquido movimentam-se ao redor 
com energia crescente. Uma medida dessa energia crescente é que a concentração das moléculas na fase gasosa so
bre o Líquido alLmenta com a temperatura. Essas moléculas exercem uma pressão chamada pressão de vapor. 
Exploraremos a pressão de vapor na Seção 11.5. No momento, precisamos apenas entender que a pressão de vapor 
aumenta com o aumento da temperatura até que ela se iguaJe à pressão externa sobre o líquido, normalmente a 
pressão atmosférica. Nesse ponto o liquido entra em ebulição; as moléculas do líqLúdo passam para o es tado gaso
so, onde ficam muito separadas. A energia necessária para provocar a transição é chamada de ca.lor de vaporiza
ção, ou entalpia de vaporização, representada por llH••p· O ca lor de vaporização da água é 40,7 kJ/mol. 

A f igura 11.18 mostra os valores comparativos de t:.H.fus e de D.H, .• P para quatro substâncias diferentes. Os valo
res de llfiv•p tenden1 a ser maiores que os de /1H1us porque na transição do estado líquido para o estado de vapor as 
moléculas devem. basicamente ron1per todas as suas interações intern10JecuJares atrativas, enquanto na fusão mui
tas dessas interações atrativas permanecem. 

As moléculas de um sólido podem ser tra1\sformadas diretamente para o estado gasoso. A variação de entalpia 
necessária para essa transição é chamada calor de sublimação, representada por llHsub· Para as substâncias mostra
das na Figura 11.18, 6.Hsub é a soma llHrus e ôH, .• P. Portanto, tlHsub da água é aproxin1adamente 47 kJ/mol. 

As mudanças de fase da matéria se revelam de modo importante nas experiências do dia-a-dia. Usamos cubos 
de gelo para resfriar as bebidas líquidas; o calor de fusão do gelo resfria o liquido no quaJ o gelo está imerso. Senti
mos frio quando saímos de uma piscina ou de un1 banho n1orno porque o calor de vaporização é retirado do corpo 
à medida que a água evapora da pele. O corpo usa a evaporação da áglla da pele para regular a temperatura cor
poral, especialmente quando nos exercitamos vigorosamente em dias quentes. Uma geladeira também se baseia 
nos efeitos refrigerantes da vaporização. Seu m.ecanismo contém um gás confinado que pode ser liquefeito sob 
pressão. O gás absorve calor conforme se expande para uma câmara onde ele vaporiza, resfriando assim o interior 
da geladeira. O vapor é rta seqüência reciclado por compressor. 

O que acontece com o calor absorvido quando o líquido refrigerante vaporiza? De acordo com a primeira le i da 
termodinâmica cm (Seção 5.2), o calor absonrido pelo líquido na vaporização deve ser emitido quando o processo 

' reverso, a condensação do vapor em líquido, ocorre. A medida que o refrigerador comprime o vapor e o líquido é 
formado, o calor emitido é dissipado por espirais de resfriamento na parte de trás da geladeira. Assim como o calor 
de condensação é igual em magnitude e contrário em sinal ao calor de vaporização, o calor de deposição também é 
exotérmico no mesmo grau que o calor de sublimação é endotérmico; e o calor de congela111ento é exotérmico nomes
mo grau que o caJor de fusão é endotérmico. Essas relações, mostradas na Figura 11.17, são conseqüências da pri
meira lei da termodinâmica. 

Curvas de aquecimento 
O que acontece quando aquecemos un1a amostra de geJo que inicialmente está a - 25 "Ce1 atm de pressão? 

A adição de calor faz co1n que a temperatura do gelo aun1ente. Desde que a temperatura esteja abaixo de O ºC, a 
an1ostra pern1anece congelada. Quando a temperatura atinge O ºC, o gelo começa a fu11dir. Con10 a fusão é um pro-
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Figura 11 .19 Curva de aquecimento 
para a t ransformação de 1,00 mol de 
água de -25 ºC para 125 ºC a pressão 
constante de 1 atm. As linhas azuis 
mostram o aquecimento de uma 
fase de temperatura mais baixa para 
outra de temperatura mais alta. 
As linhas vermelhas mostram a 
passagem de uma fase para outra a 
temperatura constante. 
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cesso endotérmico, o calor adjcionado a O ºC é usado para converter o gelo em água e a temperatura permanece 
constante até que todo o gelo tenha fundido. Assim que atingimos esse ponto, a adição adjcionaJ de calor faz com 
que a temperatura da água líquida aumente. 

Um gráfico da temperatura do sistema versus a quantidade de calor adicionado é chamado curva de nqueci111e11to. 
A Figura 11.19 m.ostra uma curva de aquecimento para a transformação do gelo a -25 "C para o vapor a 125 ºC sob 
pressão constante de 1 atm. O aquecimento do gelo de - 25 ºC para O ºC está representado pelo segmento AB na Fi
gura 11.19, enquanto a conversão do gelo a O ºC para água a O ºC é o segn1ento horizontal BC. O calor adicional au
menta a temperatura da água até que a temperatura atinja 100 ºC (segmento CD). O calor é a seguir usado para 
converter a água em vapor a temperatura constante de 100 ºC (segmento DE). Uma vez que toda a água tenha sido 
convertida em vapor, este é aquecido até sua temperatura final de 125 "C (segmento EF). 

Podemos calcular a variação de entalpia do s istema para cada um dos segmentos da curva de aquecimento. 
Nos segmentos AB, CD e EF estamos aquecendo uma únjca fase de uma temperatura para outra. Como vunos na 
Seção 5.5, a quantidade de calor necessária para aumei1tar a temperatura de uma substância é dada pelo produto 
entre o calor especifico, a inassa e a variação de temperatura (Equação 5.22). Quanto maior o calor especilico de 
uma subs~mcia, maior o calor que devemos adicionar para obter determinado atunento na temperatura. Como o 
calor específico da água é maior que o do gelo, a subida de segmento CD é menor que a do segmento AB; devemos 
adicionar mais calor à água para atingir tuna variação de 1 ºC na temperatura do que seria necessário para aquecer 
a mesma quantidade de gelo a 1 ºC. 

Nos segmentos BC e DE estamos passando de uma fase para outra a temperatura constante. A temperatura 
permanece constante durante essas mudanças de fase porque a energia adicionada é usada para romper as forças 
atrativas entre as moléculas em vez de attmentar sua energia cmética média. Para o segmento BC, no qual o gelo 
está se transformando em água, a variação de entalpia pode ser calculada usando 6.Hru"' enquanto para o segmento 
DE podemos usar 6.H,,...,. Em "Como fazer 11.4", calculamos a variação de entalpia tota l para a curva de aqueci
mento na Figura 11.19. 

COMO FAZER 11 .4 

CalcuJe a variação de entalpia na transfoi:mação de l ,00 molde gelo a -25 ºCem vapor de água a 125 ºC sob uma pres
são constante de 1 atm. Os calores específicos do gelo, da água e do vapor são 2,09 J / g K, 4, 18 J / g K e 1,84 J / g K, res
pectiva.mente. Para H 20, llH1u5 = 6,01 kJ / mol e llH,.,'° = 40,67 kJ / mol. 

Solução 

Análise: o objetivo é calcular o calor total necessário para transformar 1 mo! de gelo a - 25 ºC para vapor a 125 ºC. 

Planejamento: pode1nos calcular a variação de entalpia para cada segn1ento e somá-los para obter a variação total de 
entalpia (lei de Hess, Seção 5.6). 

Resolução: para o segrnento AB na Figura 11 .19, estamos adicionando calor suficiente para aumentar sua ten1peratura 
em 25 "C. Uma variação de temperatura de 25 ºC é igual a uma variação de temperatura de 25 K; logo, podemos usar o 
calor específico do gelo para calcular a variação de entalpia desse processo: 

AB: t:.H = (1,00 mol)(l8,0 g/mol)(2,09 J / g K)(25 K) = 940 J = 0,94 kJ 
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Para o segmento BC na Figura 11.19, no qual transformamos o gelo em água a O uc, podemos usar diretamente a en
ta 1 pia de fusão: 

BC: t>.H = (1,00 mo1)(6,0l kJ/mol) = 6,01 kJ 

As variações de entalpia para os segmentos CD, DE e EF podem ser calculadas de maneira similar: 

CD: tili = (1,00 mol)(18,0 g/ mol)(4,18 J I g K)(lOO K) = 7.520 J = 7,52 kJ 

DE: tili = (l,00 mol)(40,67 kJ/mol) = 40,7 kJ 

EF: ti.H = (1,00 mol)(18,0 g/ mol)(l ,84 J / g K)(25 K) = 830 J = 0,83 kJ 

A variação de entalp.ia é a soma das variações dos passos individuais: 

ti.H = 0,94 kJ + 6,01 kJ + 7,52 kJ + 40,7 kJ + 0,83 kJ = 56,0 kJ 

Conferência : os componentes da variação de entalpía total são razoáveis em comparação aos comprimentos dos seg
mentos horizontais das linhas na Figura 11.19. Observe que a maior componente é o calor de vaporização. 

PRATIQUE 

Qual éa variação deentalpia durante o processo no qual 100,0 gde água a 50 "C são resfriados com gelo a-30 ºC? (Use 
os calores específicos e as entalpias para as mudanças de fases dadas em "Como fazer 11.4".) 

Resposta: -20,9 kJ - 33,4 kJ - 6,27 kj = - 60,6 kj 

Resfriar uma substância tem o efeito contrário de aquecê-la. Portanto, se iniciamos com vapor de água e come
çamos a esfriá-lo, movemo-nos da direita para a esquerda nos eventos 1nostrados na Figura 11.19. Primeiro abaixa
mos a temperatura do vapor (f E), daí o condensamos (E D), e assim por diante. Algumas vezes, à 
medida que remove1nos calor de um liquido, podemos resfriá-lo temporariamente abaixo do seu ponto de conge
lamento sem formar um sólido. Esse fenômeno é chamado super-resfrin111ento. O super-resfriamento ocorre quando 
o calor é removido de um líquido tão rapidamente que as moléculas literalmente não têm tempo de assumir a estru
tura ordenada de um sólido. U1n líquido super-resfriado é instável; as partículas de sujeira que entram na solução ou 
uma agitação fraca em geral é suficiente para fazer com que a substância se solidifique rapidamente. 

Temperatura e pressão críticas 
Un1 gás se liquefaz a determinado ponto quando se aplica pressão a ele. Se aumentarmos a pressão no vapor de 

ágt1a a 55 ºC, por exemplo, ele se liquefaz quando a pressão for igt1al a 118 torre existir um equilíbrio entre as fases 
gasosas e líquidas. Se a temperatura é 110 ºC, a fase líquida não é formada até que a pressão seja 1.075 torr. A 374 ºC 
a fase líquida se forma apenas a 1,655 x 105 torr (217,7 atm). Acima dessa temperatuTa, nen11uma quantidade de 
pressão provocará a formação de fase líquida distinta. Em vez disso, à medida que a pressão aumenta, o gás sim
plesmente toma-se rapidamente mais comprimido. A temperatura mais alta na qual uma fase liquida distinta 
pode formar-se é chamada temperatura crítica. A pressão crítica é a pressão necessária para levar à liquefação a 
essa temperatura crítica. 

As temperah1ras e pressões críticas para várias substâncias estão relacionadas na Tabela 11.5. Observe que 
substâncias a polares de baixa massa molecular têm tempe1·aturas e pressões críticas menores que as polares ou de 
alta massa molecular. Como já vimos, a transição do estado gasoso para o líquido é determinada pelas forças inter
m.oleculares. Para toda substância gasosa, pode-se atingir uma temperatura na qual as energias de .movimento das 
moléculas são suficientes para romper as forças atrativas q ue orientam o estado líquido, independentemente de 

TABELA 11 .5 Temperaturas e pressões críticas de algumas substâncias 

Su bs tância Temperatura crít ica (K) Pressão crítica (a tm) 

Amônia, NH3 405,6 111,5 

Fosfina, PH3 324,4 64,5 

Argônio, Ar 150,9 48 

Dióxido de carbono, C02 304,3 73,0 

Nitrogênio, N2 126,1 33,5 

Oxigênio, 0 2 154,4 49,7 

Propano, CH3CH2CH1 370,0 42,0 

Água, H20 647,6 217,7 

Sulfeto de hidrogênio, H2S 373,5 88,9 
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A química no trabalho Extração por fluido supercrítico 

Figura 11 .20 A solubilidade do 
naftaleno (C10H8) em dióxido de 
carbono supercrítico a 45 ºC. 

8 

50 

A pressões ordinárias, uma substância acin1a de sua tem
peratura crítica comporta-se como un1 gás ordinário. Entre
tanto, à medida que a pressão aumenta para várias centenas 
de atmosferas, seu caráter muda. De modo semelhante ao 
gás, ela se expande para preend1er o limite do recipiente 
que a contém, mas sua densidade aproxima-se da do líqui
do. (Por exemplo, a temperatura crítica da água é 647,6 K, e 
sua pressão crítica é 217,7 atm. A essa te111peratura e pres
são, a densidade da água é 0,4 g/mL.) Uma substância a 
ten1peraturas e pressões mais altas que sua temperatura e 
pressão críticas é mais bem considerada fluido supercrllico 
em vez de gás. 

Como os líquidos, os fluidos supercríticos podem com
portar-se como solventes dissolvendo uma enorme 
variedade de substâncias. Usando extração por fluidos super
crfticos, os componentes de misturas podem ser separados. 
O poder de solvente de um fluido supercrítico aumenta à 
proporção que sua densidade aumenta. Contrariamente, a 
diminuição da densidade (abaixando a pressão ou aumen
tando a temperatl1ra) faz com que o fluido supercrítico e o 
material dissolvido se separem. A Figura 11.20 mostra aso
lubilidade de um sólido orgânico apoiar típico, o naftaleno 
(C10H8), em dióxido de carbono supercrítico a 45 ºC. A solu
bilidade do naftaleno é praticamente zero abaixo da pres
são crítica de 73 atm. Entretanto, a solubilidade aumenta 
rapidamente com o aumento da pressão (dessa forma au
mentando a densidade do fltúdo supercrítico). 

Pela manipulação apropriada da pressão, a extração por 
fluido supercrítico tem sido usada com sucesso para sepa
rar misturas complexas nas indústrias química, alimentícia, 
farmacêutica e de energia. O djóxido de carbono supercríti
co, por exemplo, não prejudica o ambiente porque não exis
tem problemas no rejeito de solventes e não existem 
resíduos tóxicos resultantes do processo. Além disso, C02 

supercrítico é barato co1nparado com outros solventes que 
não sejam água. Um processo para a remoção da cafeína de 
grãos de café verdes por extração com C02 supercrítico, 

100 150 
Pressão, atm 

200 250 300 

mostrado no diagrama da Figura 11.21, está em operação 
comercial há vários anos. A temperatura e pressão apropria
das, C02 supercrítico remove a cafeína dos grãos pela disso
lução, mas deixa os componentes do sabor e do aroma, 
produzindo café descaJeinado. Outras aplicações da extra
ção por C02 supercrítico incluem a extração de elementos es
senciais de sabor do lúpulo para uso em fermentação de 
bebidas e no isolamento dos con1ponentes do sabor de ervas 
e temperos. (Veja também Seção 18.7.) 

C02 e cafeína 
Extrator 

CCJi 

Válvula de 
redução 

de pressão 

Separador 

a alta pressão _ __,~ C02 a baixa pressão 

Compressor 

Figura 11 .21 Diagrama de processo de extração por fluido 
supercrítico. O material a ser processado é colocado no 
extrator. O material desejado dissolve-se em C02 
supercrítico a alta pressão; a seguir é precipitado no 
separador quando a pressão de C02 for reduzida. O dióxido 
de carbono é reciclado por compressor com uma 
quantidade fresca de material no extrator. 
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Etanol __..,- 2 

líquido 

(a) 

P gãs = pressão de vapor 
em equilíbrio 

. ~ • 

(b) 

Figura 11 .22 Ilustração da pressão 
de vapor em equilíbrio do etanol 
líquido. Em (a) supomos que 
não existem moléculas na fase gasosa; 
existe uma pressão zero na célula. Em 
(b) a taxa na qual as moléculas deixam 
a superfície é igual à taxa na qual as 
moléculas de gás passam para a fase 
líquida. Essas taxas iguais produzem 
uma pressão de vapor estável que não 
varia desde que a temperatura 
permaneça constante. 

quão perto as moléculas são forçadas a se aproximar pelo aumento da pressão. Observe que a água e a amônia têm 
temperaturas e pressões críticas excepcionalmente altas. Esses valores são outra conseqüência das forças de liga
ção de hjdrogênio intermoleculares. 

As temperaturas e pressões críticas das substâncias são geralmente de considerável importância para enge
nheiros e outros profissionais que trabalhan1 com gases porque elas fornecem informações sobre as condições 
sob as quais os gases se liquefazem. Algumas vezes queremos liquefazer um gás; outras vezes queremos evitar 
que e le se liquefaça. É inútil tentar liquefazer um gás aplicando-lhe pressão se ele estiver acima de sua tempera
tura crítica. Por exemplo, 0 2 tem temperatura crítica de 154,4 K. Ele deve ser resfriado abaixo dessa temperatura 
antes de poder ser liquefeito por pressão. Em contrapartida, a amônia tem temperatura crítica de 405,6 K. Portanto, 
ela pode ser liquefeita à temperatura ambiente (aproximadamente 295 K) pela compressão a pressão suficiente. 

11 .5 Pressão de vapor 

As moléculas podem escapar da superfície de um liquido para a fase gasosa pela vaporização ou evapora
ção. Suponha que realizemos um experimento no qual colocamos uma quantidade de etanol (C2H 50H) em um 
recipiente fechado e evacuado, como mostrado na Figura 11.22. O etanol começará a evaporar rapidamente. 
Como resultado, a pressão exercida pelo vapor no espaço acima do líquido começará a aumentar. Depois de um cur
to período, a pressão do vapor atingirá um valor constante, que chaman1os pressão de vapor da substância. 

Explicando a pressão de vapor no nível molecular 
As n1oléculas de un1 líquido movimentam-se em várias velocidades. A Figura 11.23 tnostra a distribuição das 

energias cinéticas das partículas na superfície de um liquido nas duas temperatw·as. As curvas de distribuição são se
melhai1tes às mostradas anteriormente para os gases (figuras 10.18e10.19). Em determinado instante, as molécu
las na superfici.e do liquido possuem energia cinética suficiente para vencer as forças atrativas de suas vizinhas e 
escapar para a fase gasosa. Quanto mais fracas as forças atrativas, maior é o número de moléculas capazes de esca
par e maior é a pressão de vapor. 

Em certa temperatura, o movimento das moléculas da fase líquida para a fase gasosa ocorre continuame11te. 
Entretanto, conforme o número de moléculas na fase gasosa aumenta, aumenta a probabilidade de uma molécu
la na fase gasosa cl1ocar-se com a superfície do líquido e ser recapturada pelo líquido, como mostrado na Figura 
ll.22(b). Eventualmente, a taxa na qual as moléculas retornam para o líquido é exatamente igual à taxa na qual 

Temperatura 
1nais baixa 

1 
1 
1 
1 
1 

Temperatura mais alta 
1 
1 

i Energi~ ~i.nética mj.nima 
1 necessana para escapar 
1 

Energia cinética 

Figura 11 .23 Distribuição das 
energias cinéticas das moléculas 
superficiais de um líquido hipotético 
em duas temperaturas. Apenas as 
moléculas mais rápidas têm energia 
cinética suficiente para escapar do 
líquido e entrar no vapor, como 
mostrado pelas áreas sombreadas. 
Quanto mais alta a temperatura, maior 
a fração de moléculas com energia 
suficiente para escapar. 
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elas escapam. O número de moléculas na fase gasosa atinge um valor constante e a pressão de vapor nesse está
gio torna-se constante. 

A condição na qual os dois processos contrários oco.rrem simultaneamente a taxas iguais é chamado de equili
brio termodinâmico. Um liquido e seu vapor estão em equiliôrio quando a evaporação e a condensação ocorrem a 
taxas iguais. Pode parecer que nada está ocorrendo no equilibrio porque não existe uma variação liquida no siste
ma. Na realidade, está acontecendo muita coisa; as moléculas passam continuamente do estado liquido para o ga
soso, e deste para o estado liquido. 

Todos os equilíbrios entre diferentes estados da matéria posst1em caráter dinâmico. A pressão de vapor de um 
liquido é a pressão exercida por seu vapor quando os estados líquido e de vapor estão em equilíbrio dinâmico. 

Volatilidade, pressão de vapor e temperatura 
Quando a vaporização ocorre em recipiente aberto, como a água ao evaporar de uma tigela, o vapor difunde-se 

do líquido. Pouco vapor, se houver algum, é recapturado na superfície do líquido. O equilíbrio nunca ocorre e ova

ANIMAÇÃO 
Pressão de vapor versus 
temperatura 

ATIVIDADE 
Pressão de vapor em equilíbrio 

por contiJ1ua a se formar até que o liquido se evapora e até secar. As substâncias 
com pressão de vapor alta (como a gasolina) evaporam mais rapidainente que 
as substâncias com pressão de vapor baixa (como óleo de motor). Os üquidos 
que evaporam rapidamente são conhecidos como voláteis . 

• 
Agua quente evapora mais rapidamente que água fria porque a pressão de 

vapor aumenta com o aumento da temperatura. Vimos esse efeito na Figura 
11.23: à medida que a temperatura de um liquido aumenta, as moléculas movi
mentam~se de forma mais enérgica e uma fração maior pode, em conseqüência, 
escapar n1ais rapidamente de suas vizinhas. A Figura 11.24 descreve a variação 

na pressão de vapor com a temperatura para quatro substâncias comuns que se diferem muito na volatilidade. 
Observe que a pressão de vapor em todos os casos aumenta de não-linear com o aumento da temperatura. 

Pressão de vapor e ponto de ebulição 
Uin liquido entra en1 ebulição quando sua pressão de vapor for igual à pressão externa agindo na superfície do 

líquido. Nesse ponto, bolhas de vapor são capazes de se forma.r no interior do liquido. A temperatura de ebulição 
aumenta com o aum.ento da pressão exter na. O ponto de ebulição de um liqujdo a 1 atm de pressão é chamado 
ponto de ebulição normal. A partir da Figura 11.24 vemos que o ponto de ebulição normal da água é 100 "C. 

O po11to de ebulição é importai1te em vários processos que envolvem aquecimento de üquidos, inclusive na culi
nária. O tempo necessário para cozinhar os alimentos depende da tem.peratura. Contanto que a água esteja presen
te, a temperatura máxima de cozimento dos alimentos é o ponto de ebubção da água. As panelas de pressão 
funcionam permitindo que o vapor escape apenas quando ele excede uma pressão predeterminada; a pressão so
bre a água pode conseqüentemente aumentar acima da pressão atmosférica. O aun1ento da pressão faz com que a 
água entre em ebubção a temperatura mais aJta, permitindo assim que o alimento fique mais quente e cozinhe mais 
rapidamente. O efeito da p ressão no ponto de ebulição também explica por que leva mais tempo para cozinhar ali
mentos em locais mais elevados do que no nível do mar. A pressão atmosférica é menor em al titudes a1aiores, de 
forma que a ágt1a entra em ebulição a temperatura mais baixa. 

Figura 11 .24 Pressão de vapor de 
quatro líquidos comuns mostrada 
como função da temperatura. 
A temperatura na qual a pressão de 
vapor é 760 torr é o ponto de ebulição 
normal de cada líquido. 
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COMO FAZER 11.5 
Use a Figura 11.24 para estimar o ponto de ebulição do éter dietílico sob uma pressão externa de 0,80 atm. 

Solução O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor é igual à press.1o externa. A partir da Figura 
1124, vemos que o ponto de ebulição a 0,80 atm é aproximadamente 27 •e, que é próximo da temperatura ambiente. 
Podemos fazer um frasco de éter dietilico entrar em ebulição à temperatura ambiente usando urna bomba de vácuo 
para diminuir a pressão acinla do liquido para aproxi1nadamente 0,8 atrn (80 kPa). 

PRATIQUE 

A qual pressão externa o etanol terá um ponto de ebulição de 60 ºC? 
Resposta: a aproximadamente 0,45 atm. 

Um olhar mais de perto Equação de Clausius- Clapeyron 

Você deve ter notado que os gráficos da variação da pressão 
de vapor com a temperatura, mostrados na Figura 11.24, têm for
mato distinto: cada curva ascende nitidamente para uma pressão 
de vapor mais alta com o aumento da temperatura. A relação en
tre pressão de vapor e ten1peratura é dada por uma equação cha
mada equação tie Clnusius-Clapeyron: 

-t.H 
lnP: "•P +C (11.llJ 

RT 
Nessa equação, T é a te1nperatura absoluta, R é a constante 

dos gases (8,314 J / mol K), t.H, .• P é a entaJpia inolar de vaporiza
ção e C é uma constante. A equação de Clausius-Oapeyron de
termina que um gráfico de ln P uersus 1/ T deverá dar uma linha 
reta com uma inclinação igual a -6H,"P/R. Portanto, podemos 
usar tais gráficos para detetrninar a entalpia de vaporização de 
unia substância como segue: 

t!i.H'"P = - inclinação x R 
Como um exemplo da aplicação da equação de Oausius

Oapcyron, os dados da pressão de vapor para o etanol mos
trados na Figura 11.24 são colocados em um gráfico de ln P 
wrs11s 1/T na Figura 1 l.25. Os dados encontram-se em linha 
reta com uma inclinação negativa. Podemos usar a inclina
ção da reta para detern1inar o ÂH, .• r para o etanol. Podemos 
tan1bém extrapolar a reta para obter os vaJores para a pres
são de vapor do etanol a temperaturas acima e abaixo da fai
xa de temperaturas dadas. 

11 .6 Diagramas de fases 

6 

lnP S 

4 

3.__ ________________ ___, 

0,0028 0,0030 0,0032 

l /T 

0,0034 

Figura 11 .25 Aplicação da equação de Clausius-Clapeyron, 
Equação 11.1 1, para os dados de pressão de vapor versus 
temperatura para o etanol. A inclinação da reta é igual a 
-t!i.H.,./R, fornecendo ti.H."f> = 38,56 kJ/mol. 

O equilíbrio entre um liquido e seu vapor não está apenas no equilíbrio dinâmico que pode existir entre os esta
dos da matéria. Sob condições apropdadas de temperatura e pressão, wn sólido pode ter equilíbrio com o estado 
líquido e até mesmo com o gasoso. O diagrama de fase é um gráfico que resume as condições de equiliôrio existen
tes entre os diferentes estados da matéria, além de permitir determimar a fase de uma substância estável em qual
quer temperatura e pressão. 

A forma geral de um diagran1a de fase para uma substância que exibe três fases é mostrada na Figura 11.26. O dia
grama é um gráfico bidimensional, com pressão e temperatura como eixos. Ele contém três importantes curvas, cada 
qual representando as condições de temperatura e pressão em que as várias fases podem coexistir em equiltbrio. A úni
ca substância presente no sistema é aquela cujo diagrama de fase é exarn.inado. A pressão mostrada no diagrama é a 
aplicada ao sistema ou gerada pela própria substância. As curvas podem ser descritas da seguinte maneira: 
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Figura 11 .26 Forma geral de um diagrama de fase para um sistema que exibe três fases: gasosa, líquida e sólida. 

1. A li.nha que vai de A a B é a curva de pressão de vapor do líquido. Ela representa o equilíbrio entre as fases líqtti
da e gasosa. O ponto nessa curva onde a pressão de vapor equivale a 1 atm é o ponto de ebulição normal da 
substância. A curva de pressão de vapor termina no ponto crítico (B), que equivale à temperatura e à pressão crí

ATIVIDADE 
Diagrama de fase 

ticas da substância. Para frente do ponto crítico, as fases gasosa e líquida 
se tomam indistinguíveis. 

2. A linha AC representa a vaTiação na pressão de vapor do sólido à me
dida que este se purifica em diferentes temperaturas. 

3. A linha que vai de A a D representa a mudança no ponto de fusão do 
sólido com aumento de temperatura. Em geral, essa linha declina lentamente para a direi ta conforme a 
pressão atunenta. Isso porque, para a maioria das substâncias, o sólido é mais denso que o líquido. Um au
mento na pressão gera lmente favorece a fase sólida mais compacta; assim, temperaturas mais altas são ne
cessárias para a fusão do sólido a pressões mais elevadas. O ponto de fusão de ltma substância é idêntico a 
seu ponto de conge/a111ento. Esses dois pontos diferem somente na direção. O ponto de fusão em l atm é o 
ponto d e fus ão normal. 

O ponto A, onde as três curvas se encontram, é conhecido como ponto triplo. As três fases estão em equilíbrio 
nessa temperatura e pressão. Qua 1 quer outro p onto nessas três curvas representa um equilíbrio entre duas fases. E 
qualquer outro ponto no diagrama que não encontre uma linha corresponde a condições sob as quais uma única 
fase está presente. A fase gasosa, por exemplo, é estável a baixas pressões e elevadas temperaturas, ao passo que a 
fase sólida é estável a baixas te1nperaturas e elevadas pressões. Já a fase líquida é estável na região situada entre as fa
ses sólida e gasosa. 

Diagramas de fases de H20 e C02 

A Figura 11.27 mostra os diagramas de fases ~O e C02. A linha de equilíbrio sólido-líquido (ponto de fusão) 
de C02 segue o comportamento típico; seu ponto de fusão au.menta com o aumento da pressão. Em contraste, o 
ponto de fusão de H20 din1in11i com o aumento da pressao. Como visto na Figura 11.11, a água está entre as poucas 
substâncias cuja forma líquida é mais compacta que a respectiva forma sólida. CD:> (Seção 11.2) 

O ponto triplo da água (0,0098 ºC e4,58 torr) está a uma pressão muito mais baixa queC02 (- 56,4 ºC e 5,11 atm). 
Para C02 existir co1no um líquido, a pressão deve exceder a 5,11 atm. Conseqüentemente, C02 sólido não se funde, 
mas sublima-se quando aquecido a 1 atm. Portanto, C02 não tem um ponto de fusão normal; ao contrál"io, ele tem 
um ponto de sublimação normal, - 78,5 ºC. Co1no CO, sublima-se em vez de se fundir à medida que ele absorve 
energia a pressões ordinárias, C02 sólido (Ceio Seco~) é um composto refrigerante útil. Entretanto, para a água 
(gelo) sublimar, sua pressão de vapor deve estar abaixo de 4,59 torr. Os alimentos são congelados secos quando são 
colocados congelados en1 uma câmara de baixa pressão (abaixo de 4,58 torr) de forma que o gelo nos alirnentos su
blime. 
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Figura 11 .27 Diagrama de fases 
de (a) H20 e de (b) C02• Os eixos 
não estão desenhados em escala 
em nenhum caso. Em (a), para a 
água, observe o ponto triplo A 
(0,0098 ºC, 4,58 torr), o ponto de 
fusão (ou congelamento) B (O ºC, ...., atm IX 
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1 atm), o ponto de ebulição normal 
C (100 ºC, 1 atm) e o ponto crítico 
D (374,4 ºC, 217,7 atm). Em (b), 
para o dióxido de carbono, observe 
o ponto triplo X (- 56,4 ºC, 5, 11 
alm), o ponto de sublimação 
normal Y (-78,5 ºC, 1 atm) e o 
ponto crítico Z (31, 1 ºC, 73,0 atm). 
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COMO FAZER 11 .6 
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(b) 

Referindo-se à Figura 11.28, descreva quaisquer mudanças nas fases presentes quando H20 é (a) mantido a O ºC en
quanto a pressão aumenta daquela do ponto 1 para a do ponto 5 (linha vertical); (b) mantida a 1,00 atm enquanto a 
temperatura aumenta daquela do ponto 6 para a do ponto 9 (linha horizontal). 

Solução 

Análise: foi pedido para usar o diagrama de fases fornecido para deduzir quais variações de fase podem ocorrer quan
do se realizam variações específicas de temperatura e pressão. 

Planejamento: trace o caminho u1dicado no diagrama de fases e observe quais as fases e quais as variações de fases 
que ocorrem. 

Resolução: (a) No ponto l, H20 existe totalmente como vapor. No ponto 2, existe uni equilibrio vapor-sólido. Acima 
dessa pressão, no ponto 3, toda H20 é convertida para um sólido. No ponto 4, parte do sólido funde-se e atinge um 
eqLúlíbrio entre sólido e líquido. A pressões ainda mais altas, todo oH20 funde-se, de forma que só a fase líquida fica 
presente no ponto 5. (b) No ponto 6, H20 existe inteiramente como um sólido. Quando a temperatura atinge o ponto 4, 
o sól.ido começa a se fundir e existe um equilíbrio entre as fases sólida e liquida. A temperatura ainda mais alta, no 
ponto 7, o sólido terá sido totalmente convertido para líquido. Existe equilíbrio líquido-vapor no ponto 8. Ao se aque
cer ainda mais até o ponto 9, H20 é totalmente convertido para a fase de vapor. 

Conferência: as fases e as mudanças de fase indicadas são coerentes com o conhecimento das propriedades da 
água. 

PRATIQUE 

Usando a Figura 11.27 (b), descreva o q ue acontece quando as seguintes variações são feitas em uma amostra de C02 
inicialmente a 1 atm e-60 ºC: (a) a pressão aumenta para 60 atm a temperatura constante. (b) A temperatura aumenta 
de -60 ºC para - 20 ºC a pressão constante de 60 atm. 

Respostas: (a) C02(g) C02(s); (b) C02(s) COi(/) 

5 

Estruturas dos sólidos 6 

No restante deste capítulo nos deteremos em como as propriedades dos 
sólidos se relacionam com suas estrutttras e ligações. Os sólidos podem ser 
cristalinos ou amorfos (não-cristalinos). Em um sól ido cristalino os átomos, 
íons ou moléculas estão ordenados em arranjos bem-definidos. Esses sólidos 
geralmente têm superfícies planas ou faces que fazem ângulos definidos entre 
si. As pilhas regulares de partículas que produ.zem essas faces também fazem 
com que os sólidos tenham formas a ltamente regulares (Figura 11.29). 
O quartzo e o diamante são sólidos cristalinos. 

1 atm 
o 
'1X 

~ 
Sólido 

3 

Gás 

O ºC Temperatura 

Fig u ra 11 .28 Diagrama de rases 
de H20. 

Sólido amorfo (das palavras gregas para 'sem forma') é aquele cujas partí
culas não têm estrutura regular. Eles não possuem faces e formas bem-definidas. 



396 Química: a ciência central 

(a) (b) (e) 

Fígura 11 .29 Os sólidos cristalinos possuem diversas formas e cores: (a) a pirita possui cor de ouro, (b) a fluorita possui cor 
laranja-violeta, (c) a ametista possui coloração violeta. 

M uitos sólidos amorfos são misturas de moléculas que não se encaixam muito bem. A maioria dos outros são com
postos de moléculas grandes e complicadas. Sólidos amorfos familiares incluem a borracha e o vidro. 

O quartzo (SiO.J é um sólido cristafu10 com uma estrutura tridimensional semell1ante à mostrada na Figura 
11.30(a). Quando o quartzo se funde (aproximadamente 1.600 ºC), ele se torna um líquido viscoso e pegajoso. Ape
sar de a rede silício-oxigênio permanecer praticainente intacta, muitas ligações Si-O são quebradas e a ordem rí
gida do quartzo é perdida. Se o fw1dido for rapidamente esfriado, os átomos são incapazes de retornar a um 
arranjo regu.lar. Como resul tado, um sólido amorfo conhecido corno vidro de quartzo ou vidro de sílica é formado 
(Figura 11.30(b)). 

Como as partículas de um sólido amorfo não apresentam urna ordem definida em longas distâncias, as forças inter
moleculares variam em intensidade por toda a amostra. Assim, os sólidos amorfos 11ão se fw1dem a temperaturas especí
ficas. Em vez disso, eles se ton1arn macios durante uma faixa de temperatura à proporção que as forças intem1oleculares 
de várias intensidades são rompidas. Um sólido cristalino, ao contrário, fund~ a temperatura específica. 

(a) • 
Unidade 
bidimensional 

(b) 

Unidade rea l 

Figura 11.30 Comparações esquemáticas de (a) Si02 cristalino (quartzo) e (b) Si02 amorfo (vidro de quartzo). As esferas 
cinzas representam os átomos de silído; as esferas vermelhas representam os átomos de oxigênio. A estrutura é tridimensional, 
e não plana como aqui ilustrada. A unidade apresentada como blocos fundamentais (um silício e três oxigênios) tem quatro 
oxigênios, o quarto está saindo do plano do papel e é capaz de ligar-se a outros átomos de silício. 
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Células unitárias 
A ordem característica dos sólidos nos permite transferir uma imagem do 

cristal inteiro olhando apenas uma pequena parte dele. Podemos pensar no 
sólido como sendo construído por pilhas de blocos fundamentais, quase como 
uma paxede de tijolos é formada por pilhas de tijolos 'idênticos'. A unidade de 
um sólido que se repete, o 'tijolo' cristalino, é conhecida como célula unitária. 
Um exemplo bidimensional simples aparece em uma folha de papel de parede 
mostrada na Figura 11.31. Existem várias maneiras de escolher o padrão repe
tido, ou célula unitária, do desenho, mas a escolha é geralmente a menor paxte 
que mostra claramente a simetria característica de todo o padxão. 

Um sólido cristalino pode ser representado por uma rede tridimensional 
de pontos, cada um dos quais representa uma vizinhança idêntica no cristal. 
Tal rede de pontos é chamada rede cristalina. Podemos imaginar a formação 
da estrutura cristalina como um todo arranjando os conteúdos da célula unitá
ria repetidamente em uma rede cristalina. 

A Figura 11.32 mostra uma rede cristalina e sua célula unitária associada. 
Em geral, as células unitárias são paralelepípedos (figuras de seis lados cujas 
faces são paralelogramos). Cada célula unitária pode ser descrita pelos com
primentos das arestas da célula e pelos ângulos entre essas arestas. As redes de 
todos os compostos cristalinos podem ser descritas por sete tipos básicos de 
células unitárias. A mais simples delas é a célula unitária cúbica, na qual todos 
os lados são iguais em comprimento e todos os ângulos são de 90º. 

Existem três tipos de células unitárias cúbicas, como ilustrado na Figura 
11.33. Quando os pontos de rede estão tão-somente nos vértices, a célula u.n.itá
ria é chamada cúbica simples. Quando também aparece um ponto de rede no 
centro da célula unitária, a célula é cúbica de corpo centrado. Quando a célula 
tem pontos de rede no centro de cada face, bem como em cada vértice, ela é cú
bica de face centrada. 

As estruturas crista linas mais simples são células unitárias cúbicas com ape
nas wn átomo centrado em cada ponto de rede. A maioria dos metais tem esse 
tipo de estrutura. O níquel, por exemplo, tem uma célula unitária cúbica de face 
centrada, enquanto o sódio te.m célula cúbica de corpo centrado. A Figura 11.34 
m ostra como os átomos preenchem as células unitárias cúbicas. Observe que os 
átomos nos vértices e nas faces não pertencem completamente a uma única célu
la unitária. Em vez disso, eles estão compartilhados entre células unitárias. 
A Tabela 11.6 resume a fração de wn átomo que ocupa u1na célula unitária 
quando os átomos estão compartilhados entre células unitárias. 

A estrutura cristalina do cloreto de sódio 
Na estrutura cristalina de NaCl (Figura 11.35), podemos centrar os íons 

Na+ ou os (ons Cl- nos pontos de rede de uma célula unitária de face centrada. 
Portanto, podemos descrever a estrutura como cúbica de face centrada. 

Na Figura 11.35 os íons Na• e cr foram separados de tal forma que a sime
tria da estrutura possa ser vista mais dara1nente. Nessa representação não se 
dá atenção aos tamanhos relativos dos íons. A representação na Figura 11.36, 
por outro lado, mostra os tamanhos relativos dos íons e como e les preenchem a 
célula unitária. Observe que as partículas nos vértices, nas arestas e nas faces 
estão compartilhadas com outras células. 

+-- -+-----+ + 
+ : + : + : + + 

+----+----+ + 
+ : + 1+ + + 

+-- -+ + + 
+ + + + + 
Figura 11.31 Desenho de papel 
de parede mostrando um padrão 
repetitivo característico. Cada 
quadrado azul pontilhado representa 
uma célula unitária do padrão 
repetitivo. A célula unitária poderia 
igualmente ser selecionada com as 
figuras vermelhas nos vértices. 

CéluJa unitária 
Ponto de rede 

Figura 11 .32 Rede cristalina 
simples e respectiva célula unitária 
associada. 

MODELOS 3·0 
Cúbica simples, Cúbica de corpo 
centrado, Cúbica de face centrada 

TABELA 11.6 Fração de um 
átomo que ocupa uma célula 
unitária para várias posições 
na célula unitária 

Posição na 
célula un.i tária 

Centro 
Face 
Aresta 

Vértice 

Fração na 
célula unitária 

1 
1 
2 
1 
4 

! 

Figura 11.33 Os três tipos de células 
unitárias encontrados em redes 
cúbicas. Por razões de clareza, as 
esferas dos vértices são vermelhas e as 
de corpo centrado e face centrada são 
amarelas. Cada esfera representa um 
ponto de rede (um ambiente idêntico 

Cúbica simples Cúbica de corpo centrado Cúbica de face centrada no sólido). 
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~ dos átomos 
nos 8 vértices 

Cúbica simples 

~ dos átomos 
nos 8 vértices 

Cúbica de 
corpo centrado 

1 átomo 
no centro i dos átomos 

nas6 faces 

~ dos átomos 
nos 8 vértices 

Cúbica de 
face centrada 

Figura 11 .34 Vlsão de preenchimento de espaço de células unitárias cúbicas. Apenas a parte de cada átomo que pertence 
à célula unitária é mostrada. 

/ / 

(a) (b) 

Figura 11 .35 Parte da rede cristalina de NaCI, ilustrando duas maneiras de definir sua célula unitária. As esferas roxas 
representam os íons Na•, e as esferas verdes, os íons cr. As linhas vermelhas definem a célula unitária. Em (a) os íons cr 
estão nos vértices da célula unitária. Em (b) os íons Na~ estão nos vértices da célula unitária. Ambas as escolhas para a célula 
unitária são aceitáveis; ambas têm o mesmo volume e, nos dois casos, pontos idênticos são arranjados no modelo cúbico de 
face centrada. 

Figura 11 .36 Célula unitária de NaCI 
mostrando os tamanhos relativos dos 
íons Na• (roxos) e dos fons cr 
(verdes). Apenas parte.s da maioria dos 
íons localizam-se nas vizinhanças de 
uma única célula unitária. 

A razão total cátion-ânion de uma célula unitária deve ser a mesma em todo o cristal. Conseqüentemente, na 
célula unitária de NaCl deve existir um número igual de íons Na" e CI-. Igualmente, a céluJa u.nitária para o CaCL2 

teria um Ca2
'" para cada dois cr, e assim por diante. 

COMO FAZER 11 .7 

Determine o número líquido de íons Na' e Cr na célula unitária de NaCI (Figura 11.36). 

Solução 

Análise: devemos somar os vários elementos contribuintes para determinar o nún1ero de íons Na,. e Cr na célula unitária. 
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Planejam e nto: para encontrar o nún1ero total de íons de cada tipo, devemos identificar as diferentes localizações na 
célula unitária e determinar a fração do íon que se encontra nas vizinhanças da célula unitária. 

Resolução: existe u1n quarto de um Na~ em cada aresta, um Na+ inteiro no centro do cubo (pesquise também na Figu
ra 11.35), um oitavo de um o - em cada vértice e metade de um o -em cada face. Portanto, temos o seguinte: 

Na+: (f Na.,. por aresta) (12 arestas) = 3 Na+ 

(1 Na• por centro) (1centro)=1 Na• 

cr: <i cr por vértice) (8 vértices)= 1 cr 
<! c1- por face) (6 faces)= 3 cr 

Assim, a célula unitária contém 4 Na' e 4 CT. 

Conferência : esse resultado está de acordo com a estequiometria do composto: 1 Na' para cada cr. 
PRATIQUE 

O elemento ferro cristaliza na forma chamada a -ferro, que tem célula unitária cúbica de corpo centrado. Quantos áto
mos de ferro a célula unitária contém? 

Resposta: dois. 

COMO FAZER 11.8 

O arranjo geométrico dos íons nos cristais de LlF é o mesmo que nos cristais de NaCL A célula unitária tem 4,02 A de 
aresta. Calcule a densidade do LiF. 

Solução 

Análise: pede-se a densidade do LiF a partir do tamanho da célula unitária. 

Planeja m e nto: precisamos determinar o número de fórmulas unitárias de LiF na célula unitária. A partir disso, pode
mos calcular a massa total na célula unitária. Con10 conhecemos a massa e podemos calcular o volume da célula unitá
ria, podemos tambén1 calcular a densidade. 

Resolução: o arranjo de íons em LiF é o mesmo que em NaCI; logo, uma célula unitária de LiF conterá quatro íons Lt e 
quatro íons F (Como fazer 11.7). A densidade n1ede a massa por unidade de volume. Portanto, podemos calcular a 
densidade de LiF a partir da massa contida em uma célula unitária e o volume da célula unitária. A massa contida em 
uma célula unitária é: 

4(6,94 11) + 4(19,9 li)= 103,8 li 

O volume de um cubo com aresta de comprimento n é n3
, Jogo o volume da céluJ.i unitária é (4,02 Â)3

. Podemos agora 
calcular a densidade, convertendo para a unidade comum de g/ cm3

: 

Densidade= <
1031811

) ( 
1 

g ) ( 1 A )
3 

= 2,65glcm3 

(4,02 Â)3 6,02 xl023 11 10 -4 cm 

Conferência : esse valor está de acordo com o encontrado por medidas simples de densidade 2,640 g/ cm3 a 20 ºC. O ta
manho e o conteúdo da célula unitária são, portanto, consistentes com a densidade n1acroscópica da substância. 

PRATIQUE 

A célula unitária de corpo centrado de forma cristalina particular do ferro tem 2,8664 Â e1n cada lado. Calcule a densi
dade dessa forma de ferro. 

Resposta: 7,8753 g/a113 

Empacotamento denso de esferas 
As estruturas adotadas pe los sólidos cristalinos são as que colocam as par

tículas em contato mais próximo para maximizar as forças atrativas entre elas. 
Em muitos casos, as partículas que constitu.em os sólidos são esféricas ou a pro-, 
ximadamente esféricas. Esse é o caso dos átomos nos sólidos metálicos. E, por-

ATIVIDADE 
Arranjos de empacotamento 
denso 

tanto, instrutivo considerar como as esferas de tamanhos iguais podem empacotar com mais eficiência (isto é, com 
a quantidade mínima de espaços vazios). 
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Figura 11.37 (a) Empacotamento 
denso de uma única camada de 
esferas de tamanhos idênticos. 
(b) Na estrutura de empacotamento 
denso hexagonal os átomos na 
terceira camada localizam-se 
diretamente sobre os átomos na 
primeira camada. A ordem das 
camadas é ABAB. (c) Na estrutura 
de empacotamento cúbico os 
átomos na terceira camada não 
estão sobre os átomos da primeira 
camada. Em vez disso, eles estão 
um pouco recuados e é a quarta 
camada que se localiza exatamente 
sobre a primeira. Assim, a ordem 
das camadas é ABCA. 

Camada de esferas de 
empacotamento denso 

(a) (b) (e) 

O arranjo mais eficiente de uma camada de esferas de tamanhos iguais é mostrado na Figura 1 l.37(a). Cada es
fera está rodeada por seis outras na camada. Uma segunda camada de esferas pode ser colocada nas depressões 
acima da primeira. Uma terceira camada pode ser adjcionada acima da segunda com as esferas se acomodando nas 
depressões da segunda. Entretanto, existem dois tipos de depressões para essa terceira camada e elas resultam em 
diferentes estruturas, como mostrado na Figura 1 l.37(b) e (c). 

Se as esferas da terceira camada são colocadas alinhadas com as da primeira, como mostrado na Figura 
l 1.37(b ), a estrutura é conJlecida como empacotamento denso hexagonal. A terceira camada repete a primeira, a 
quarta repete a segunda can1ada, e assim por diante, fornecendo u.ma seqüência de camadas que chamamos 
ABAB. 

Entretanto, as esferas da terceira camada podem ser colocadas de forma que elas não se acomodem acima das 
esferas da primeira. A estrutura resultante, mostrada na Figural 1.37(c), é conhecida como einpacotamento denso 
cúbico. Nesse caso, é a quarta camada que repete a primeira e a seqüência de camadas é ABCA. Apesar de não po
der ser vista na Figura ll.37(c), a célula unitária da estr·uh1ra de empacotamento denso cúbico é a cl1bica de face 
centrada. 

Em ambos os casos de estruturas de empacotamento denso, cada esfera tem 12 vizinhos eqüidistantes: seis em 
um plano, três acima desse plano e três abaixo. Dizemos que cada esfera tem número de coordenação 12. O n(tme
ro de coordenação é o i1ún1ero de partículas vizinhas n1ais próximas de certa partícula em uma estruh1ra cristalina. 
Em ambos os tipos de empacotamento denso, 74o/o do volume total da estruhlra é ocupado por esferas; 26o/o é espa
ço vazio entre elas. Por comparação, cada esfera na estruhtra cúbica de corpo centrado tem um nl1mero de coorde
nação 8 e apenas 68o/o do espaço é ocupado. Na estrutura cúbica sünples, o número de coordenação é 6 e apenas 
52°/o do espaço é ocupado. 

Quando esferas de tamanhos diferentes são empacotadas em uma rede, as partículas maiores algumas vezes 
assumem ltm dos arranjos de empacotame11to denso, com as menores partículas ocupando os buracos entre ases
feras maiores. Em Li20, por exemplo, os íons óxido assumem uma estrutura de empacotamento denso cúbico e os 
íons Lt menores ocupan1 as pequenas cavidades que existem entre os íons óxido. 

11 .8 Ligações nos sólidos 

As propriedades físicas dos sóLidos cristalinos, como ponto de fusão e dureza, dependem tanto dos arranjos 
das partículas quanto das forças atrativas entre elas. A Tabela 11.7 classifica os sólidos de acordo co.m os tipos de 
forças entre as partículas presentes neles. 

Sólidos moleculares 
Os sólidos moleculares consistem etn átomos ou moléculas unidos por forças intermoleculares (forças dipo

lo-dipolo, forças de dispersão de London e ligações de hidrogênio). Como essas forças são fracas, os sólidos mole
culares são macios. Além disso, e les normalmente têm pontos de h1são relativamente baixos (en1 geral abaixo de 
200 ºC). Mui tas substâncias que são gases ou liq ui dos à tem pera htra ambiente formam sólidos moleculares em bai
xa temperatura. Os exemplos incluem Ar, H20 e C02. 
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TABELA 11 . 7 Tipos de sólidos cristalinos 

Forma das Forças entre as 
Tipo de sólido partícuJas unitárias particuJas Propriedades Exemplos 

Molecular ' Ato n1os e nioléculas Forças de dispersão Razoaveln1ente macio, Argônio, Ar; metano, 
de London, forças ponto de fusão de baixo a CH~ sacarose, 
dipolo-dipolo, moderado, condução C12H 220 11; 

Li~sões de hidrogênio térmica e elétrica ruim Gelo Seco™, C02 

Covalente ' A tomos Ligados en1 Ligações covalentes Muito dLtro, pontos de Dian1ante, C; 
uma rede de Hgações fusão muito altos, quartzo, Si02 
covalente geralmente condutores 

térmicos e elétricos ruins 

Iônico fons positivos e Atrações Duros e quebradiços, alto Sais típicos - por 
negativos eletrostáticas ponto de fusão, pobres exemplo, NaCI, 

condutores térmicos e Ca(N03h 
elétricos 

MetáHco ' A tomos Ligações metálicas De macios a mi.li to duros, Todos os elen1entos 
de baixos a al tos pontos n1etálicos - por 
de fusão, excelentes exemplo, Cu, Fe, Al, 
condutores térmicos e Pt 
elétricos, ma leáveis e 
dúcteis 

As propriedades dos sólidos moleculares dependem não apenas da intensidade das forças que existem entre 
as moléculas, mas também das habilidades das moléculas em empacotar eficientemente nas três dimensões. 
O benzeno (C6H6), por exemplo, é uma molécul.a plana altamente simétrica. aio (Seção 8.6) Ele tem ponto de fusão 
mais alto que o tolueno, wn composto no qual um dos átomos de hidrogênio do benzeno foi substituído por um 
grupo CH3 (Figura 11.40). A simetria mais baixa das moléculas de tolueno previne-as de empacotar tão eficiente
mente quanto as moléculas de benzeno. Como resultado, as forças intermoleculares que dependem de um contato 
mais próximo não são tão efetivas e o ponto de fusão é mais baixo. Em contraste, o ponto de ebul.ição do tolueno é 
mais alto que o do benzeno, indicando que as forças atrativas intermoleculares são maiores no tolueno liquido que 
no benzeno líquido. Ambos os pontos de fusão e ebttlição do fenol, outro benzeno substituído mostrado na Figura 
11.40, são mais altos que o do be112eno porque o grupo OH do fenol pode formar ligações de hidrogênio. 

Sólidos covalentes 
Os sólidos coval.entes consistem em á tomos unidos em grandes redes ou cadeias por ligações cova lentes. 

Como as ligações covalentes são n1uito mais fortes que as forças intermolecu
lares, esses sólidos são muito mais duros e têm pontos de fusão muito mais 
altos que os sólidos moleculares. O diamante e a grafite, dois a lótropos do 
carbono, são sólidos covalentes. Outros exemplos incluem o quartzo, Si02; o 
carbeto de silício, SiC e o nitrito de boro, BN. 

• MODELOS 3-D 
~1 Diamante, grafite 

No diamante, cada átomo de carbono está ligado a quatro outros átomos de carbono, como mostrado na Figura 
l 1.41(a). Essa rede de ligações simples carbono-carbono fortes interconectadas em três dimensões contribui para a 
dureza não usual do diamante. Os diain antes de grau industrial são empregados nas lâminas de serras para os 
mais exigentes trabalhos de corte. O diamante também apresenta um alto ponto de fusão, 3.550 ºC. 

Na grafite os átomos de carbono estão arranjados em camadas de anéis hexagonais interconectados, como 
mostrado na Figura ll.41(b). Cada á tomo de carbono está ligado a três outros na camada. A distância entre os áto
mos de carbono adjacentes no plano, 1,42 A, é muito próxima da distância e - e no benzeno, 1,395 Â. Na realidade, 
a ligação lembra a do benzeno, com ligações.n: deslocalizadas estendendo-se por todas as camadas. - (Seção 9.6) 
Os e lé trons movimentam-se livremente pelos orbitais deslocalizados, fazendo com que a grafite seja um bom con
dutor de e letricidade ao longo das camadas. (Se você alguma vez já desmontou uma pilha, sabe que o eletrodo cen
tral na pilha é feito de grafite.) As camadas, separadas de 3,41 Â, são mantidas juntas por forças de dispersão 
fracas. Elas deslizam umas sobre as outras quando são esfregadas, dando à grafite uma aparência de graxa. Agra
fite é usada como lubrificante e em lápis. 
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Um olhar mais de perto Difração de raios X por crista is 

Figura 11.38 Na cristalografia de 
raios X, um 'feixe de raios X é 
difratado por um cristal. O padrão 
de difração pode ser gravado 
como pontos onde os raios X 
chocam-se com um detector, que 
grava as posições e as intensidades 
dos pontos. 

Quando ondas de luz passam por uma fenda estreita, elas 
são desviadas de tal modo que a onda parece espalhar-se. 
Esse fenômeno físico é chamado difração. Quando a luz passa 
por mui tas fendas estreitas igualmente espaçadas ( un1 1•e/ ícu
lo de difração), as ondas desviadas interagem para formar 
uma série de bandas de luz e bandas escuras, conhecidas 
como padrão de difração. A difração de luz mais eficiente 
ocorre quando o comprimento de onda da luz e a largura das 
fendas são s imilares em magnitude. 

O espaçamento das camadas de átomos em cristais sóli
dos é geralmente em tomo de 2-20 Â. Os comprimentos de 
onda dos raios X também são nessa faixa. Portanto, um cris
tal pode servir como un1a grade de difração efetiva para os 
raios X. A d ifração de raios X resulta da dis tribuição de raios 
X por um arranjo regular de átomos, moléculas ou fons. Mu.i
to do que sabemos sobre estruturas cristalinas tem sido obti
do por estudos de difração de raios X por cristais, uma 
técruca conhecida como cristalografia de raios X. A Figura 
11.38 descreve a difração de um feixe de raios X à med.ida 
que ele passa através de um cristal. Os raios X difratados 
eram detecta.dos antigan1ente por filme fotográfico. Hoje, os 
cristalógrafos usam um detector de raias, um dispositivo se
melha.nte aos usados em cân1aras digitais, para capturar e 
medir as intensidades dos raios difratados. O padrão de di
fração de pontos 110 detector na Figura 11.38 depende do ar
ranjo particular dos átomos no cristal. Assim, diferentes 
tipos de cristais dão origein a diferentes padrões de difração. 
Em 1913, os cientistas ingleses Willian1 e Lawrence Bragg 
(paj e filho) determinaram pela primeira vez como o espaça
mento das camadas nos cristaic; leva a diferentes padrões de 
difração de raios X. Medindo as intensidades dos feixes di
fratados e dos ângulos nos quais eles são difratados, é possí
vel inferir de frente para trás a estrutura que deve ter dado 
origem ao padrão. Um dos mais fam.osos padrões de difra
ção de raios X é aquele para os cristais de material genético 
de DNA (Figura 11.39), obtido pela primeira vez no início 

Sólido cristalino 

Ft'ixe incidentl' 

Raios X difratados 

Tubo fonte 
de raios X 

10.000-
40.000 volts 

dos anos 50. Trabalhando a partir de fotografias como essa, 
Francis Crick, Rosalind Franklin, James Watson e Maurice 
Wilkins determinaram a estrutura de dupla hélice do DNA, 
uma das mais importantes descobertas na biologia molecu
lar. 

l-Ioje a cristalografia de raios X é usada extensivamente 
para determinar as estruturas de n1oléculas em cristais. 
Os instrumentos usados para medir a difração de raios X, 
conhecidos con1odifratô111etros de raios X, são agora controla
dos por computador, fazendo a coleta de dados de difração 
de maneira altamente automatizada. O padrão de difraçã<l de 
um cristal pode ser determinado com mui ta exatidão e rapi
dez (algumas vezes em questão de horas) mesmo que mi
lhares de difrações sejam n1edidas. Os progra1nas de compu
tador são, então, usados para analisar os dados de difração e 
determinar o arranjo e a estrutura das moléculas no cristal. 

Figura 11 .39 Fotografia de difração de raios X de uma 
forma cristalina do DNA, tirada no início dos anos 50. 
A partir do padrão de pontos escuros, a forma de dupla 
hélíce da molécula de DNA foi deduzida. 
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Benzeno 

Ponto de fusão (ºC) 5 
Ponto de ebulição (ºC) 80 

(a) Diamante 

Sólidos iônicos 
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o 
Tolueno 

-95 
111 

OH 

o 
Fenol 

43 
182 

(b) Grafite 

Figura 11.40 Comparação dos 
pontos de fusão e ebulição do 
benzeno, tolueno e fenol. 

Figura 11.41 Estruturas (a) do 
diamante e (b) da grafite. A cor azul 
em (b) é adicionada para enfatizar que 
as camadas de carbono são planas. 

Os sólidos iônicos consistem em íons mantidos juntos por ligações iônicas. - (Seção 8.2) A força de un1a li.
gação i.ônica depende muito das cargas dos íons. Portanto, NaCl, no qual osíons têm cargas 1+ e 1-, tem um ponto 
de fusão de 801 "C, enquanto MgO, no qual as cargas são 2+ e 2-, funde-se a 2.852 ºC. 

As estruturas de sólidos iônicos simples podem ser classificadas como alguns poucos tipos básicos. A estrutu
ra de NaCl é um exemplo representativo de um tipo. Outros com.postos que possuem a mesma estrutura incluem 
LiF, KCl, AgCI e CaO. Três outros tipos comuns de estruturas cristalinas são mostrados na Figura 11.42. 

A estrutura adotada por um sóLido iônico depende grandemente das cargas e dos tamanhos relativos dos íons. 
Na estrutura de NaCl, por exemplo, os íons Na• têm número de coordenação 6 porque cada [on Na• está rodeado 
por seis íons cr na vizinhança mais próxima. Na esb·utura de CsCI (Figura 11.42(a)), por comparação, os Ions Cr 
adotam um arranjo cúbico simples com cada íon cs• rodeado por oito íons cr. o aumento no número de coorde
nação à medida que o íondo metal alcalino muda de Na+ paracs• é uma conseqüência do n1aior tama.nhodecs• se 
comparado con1 o de Na•. 

Na estrutura da blenda de zinco (ZnS) (Figura 11.42(b )), os íons 52
- adotam um arranjo cúbico de face centrada, 

com os íons Zn2
• inenores arranjados de forma que cada um deles esteja rodeado tetraedricamente por quatro íons 

52
- (compare com a Figura 11.33). O CuCI também adota essa estrutura. 

Na estrutura da fluorita (CaF2) (Figura ll.42(c)), os íons Ca2
• são mostrados em arranjo cúbico de face centrada. 

Como exigido pela fórmula química da substância, existem duas vezes mais íons P- (cinza) na célula unitária que 
íons Ca2

+. Outros compostos que têm a estrutura da fluorita incluem BaC12 e PbF2• 

1 

• 
(a) CsCI (b) ZnS (e) CaF2 

Figura 11 .42 Células unitárias de alguns tipos comuns de estruturas cristalinas encontradas para os sólidos iônicos: 
(a) CsCI; (b) ZnS (blenda de z.inco); (e) CaF2 (fluorita). 
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Um olhar mais de perto Buckybola 

Até a metade da década de 80 pensava-se que o carbono 
sólido puro existisse em duas formas: diamante e grafite, que 
são sólidos covalentes. Em 1985, um grupo de pesquisadores 
liderados por Richard Smalley e Robert Curl da Universida
de de Rice, em Houston, e Harry Kroto da Universidade de 
Sussex, na Inglaterra, fizeran1 urna descoberta surpreenden
te. Eles vaporizaran1 uma amostra de grafite com um pulso 
intenso de luz laser e usaram um jato de gás hélio para carre
gar o carbono vaporizado para dentro de um espectrômetro 
de massa (veja o quadro "Um olhar mais atento", da Seção 
2.4). O espectro de massa mostroi1 picos correspondendo a 
aglomerados de átomos de carbono com um pico particttlar
mente forte correspondendo a moléculas compostas de 60 
átomos de carbono, C60• 

Como o aglomerado de C6CI era formado de maneira tão 
perfeita, o grupo propôs uma forma radicalmente diferente 
de carbono, a saber, moléculas de Co0 que eram aproximàda
mente esféricas na forma. Eles propuseram que os átomos de 
carbonode~formam uma 'bola' com 32 faces, das quais 12 
são pentágonos e 20 são hexágonos (Figura 11 .43), exatamen
te como uma bola de futebol. A forma dessa molécula é simi
Jar ao domo geodésico inventado pelo engenlteiro e filósofo 
norte-americano R. Buckminster Fuller, de fom1a que C60 foi 
caprichosamente chamado 'buckminsterfuJereno' ou 'buck
ybola' abreviadamente. Desde a descoberta de C"°' outras 
moléculas relacionadas de átomos de carbono têm sido des
cobertas. Elas são agora conhecidas como fuJerenos. 

Quantidades apreciáveis de buc.kybola poden1 ser prepa
radas por evaporação elétrica de grafite em un1a atmosfera 

Figura 11.43 A molécula buckminsterfulereno, C60, tem 
estrutura altamente simétrica na qual 60 átomos de 
carbono localizam-se nos vértices do icosaedro truncado -
a mesma geometria de uma bola de futebol. 

de gás hélio. Aproximadamente 14o/o da fuligem resultante 
consiste em C6/l e uma moléc.ula relacionada, C?tY que tem 
uma estrutura mais alongada. Os gases ricos en1 carbono dos 
quais Cro e C70 condensam também contêm outros fulerenos, 
a n1aioria com mais átomos de carbono co1no C76 e Ct<4. O me
nor fulereno possível, c21Y foi detectado pela primeira vez em 
2000. Essa pequena molécula em forma de bola é mais reati
va que os fuJerenos maiores. 

Uma vez que os fulerenos são compostos de moléculas in
dividuais, eles se dissolvem em vários solventes orgânicos, 
enquanto o diamante ou a grafite não se dissolvem (Figura 
11.44). Essa solubilidade permite que os fuJerenos sejam se
parados de outros componentes da fuligem e até meb-mouns 
dos outros. Ela per1nite também o estudo de suas reações em 
solução. O estudo dessas substâncias levou à descoberta de 
uma quimíca muito interessante. Por exemplo, é possível co
locar um átomo n1etálico dentro de uma buckybola, gerando 
un1a molécula na qual um áton10 metálico está completa
mente àrcundado pela esfera de carbono. As moléculas de 
C60 também reagem com o potássio para fornecer K3C"°' que 
contém uma rede cúbica de face centrada de buckybolas com 
íons K' nas cavidades entre elas. Esse composto é um super
condutor a 18 K (Seção 12.5), sugerindo a possibilidade de 
que outros fulerenos também possam ter propriedades elé
tricas, mab'11éticas ou óticas interessantes. Por suas descober
ta e trabalho pioneiro com os fulerenos, os professores 
Smalley, Curl e Kroto ganharam o Prêmio Nobel em Químj
ca de 1996. 

Figura 11.44 Diferentemente do diamante e 
da grafite, as novas formas moleculares do 
carbono podem ser dissolvidas em solventes 
orgânicos. A solução à esquerda (laranja) é uma 
solução de C70 em n-hexano, que é um líquido 
íncolor. A solução à direita (magenta) é uma 
solução de buckybola, C60, em n-hexano. 
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Sólidos metálicos 
Os sólidos metálicos consistem inteiramente em átomos metálicos. Os sólidos metálicos geralmente têm estru

turas de empacota1nento denso hexagonal, de empacotamento denso cúbico (cúbico de face centrada) ou cúbica de 
corpo centrado. Portanto, cada átomo normaln1ente tem 8 ou 12 átomos adjacentes. 

A ligação nos metais é muito forte para estar relacionada às forças de dispersão de London e, além disso, não 
existem elétrons de valência suficientes para ligações covalentes ordinárias entre os átomos. A ligação deve-se aos 
elétrons de valência deslocalizados por todo o sóüdo. Na realidade, podemos visualizar o metal como uma rede de 
íons positivos imersos em um mar de elétrons de valência deslocalizados, como mostrado na Figura 11.45. 

Os 1netais variam bastante na intensidade de suas Ligações, co.mo mostrado por suas grandes faixas de proprie
dades físicas como dureza e ponto de fusão. Entretanto, em geral a força da ligação aumenta à medida que onlline
ro de elétrons disponíveis para a ligação aumenta. Assim, o sódio, que tem apenas um elétron de valência por 
átomo, funde-se a 97,5 "C, enquanto o cromo, com seis e lé trons além do cerne de gás nobre, funde-se a 1.890 ºC. 
A mobilidade dos elétrons explica por que os metais são bons condutores de calor e eletricidade. A ligação e as pro
priedades dos metais serão examinadas mais detalhadamente no Capitulo 23. 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

A substância CS2 tem ponto de fusão de -110,8 ºC e ponto de ebulição de 46,3 ºC. A densidade a 20 ºC é 1,26 g/ cm3
• É 

altamente inflamável. (a) Qual o nome desse composto? (b) Se você fosse olhar as propriedades dessa substância em 
um nlanual de química do tipo CRC Hnndbook of C/1en1islnJ nnd Physics, você procuraria sobre as propriedades físicas 
de compostos inorgânicos ou orgânicos? justifique sua resposta. (e) Como você classificaria C~(s) em relação ao tipo 
de sólido cristalino? (d) Escreva a equação baJanceada para a combustão desse composto no ar. (Você terá de decidir 
sobre os n1ais prováveis produtos de oxidação.) (e) As temperatura e pressão criticas para o CS2 são552 K e 78 atm, res
pectivamente. Compare esses valores com aqueles para C02 (Tabela 11.5) e discuta as possíveis origens das diferen
ças. (f) Você esperaria que a densidade de CS2 a 40 ºC fosse maior ou mei1or que a densidade a 20 ºC? A que se devem 
essas diferenças? 

Solução (a) O composto é chamado dissulfeto de carbono, em analogia com o nome de ouh·os compostos 
moleculares binários. am (Seção 2.8) (b) A substância estará relacionada como um composto inorgânico. Ela não 
contém ligações carbono-carbono, nem ligações C - H, que são as características estruturais comuns de co1npostos 
orgânicos. (e) Como CS1(s) consiste e1n moléculas individuais de CS1, ele seria um sólido molecular no esquen1a de 
c.lassificação da Tabela 11.7. (d) Os produtos mais prová.veis da combustão serão C01 e Sôr GDD (Seções ::l.2 e 7.6) Sob 
algumas condições, SO, poderia ser formado, mas isso seria o resultado menos provável. Portanto, temos a seguinte 
equação para a combustão: 

(e) As temperatura e pressão críticas de CS2 (552 K e 78 atm) são ambas mais altas que as dadas para C02 na Tabela ll .5 
(304 K e 73 ahn). A diferença nas temperaturas críticas é especialmente notável. Os valores mais altos para CSi origi
nam-se das maiores atrações de dispersão de London entre as moléculas de CSi comparadas com C02• Essas n1aiores 
atrações devem-se ao maior tamanho do átomo de enxofre comparado com oxigênio e, conseqüentemente, sua maior 
polarizabilidade. (f) A densidade seria mais baixa a temperatura mais alta. A. densidade diminui com o aumento da 
ten1peratura porque as moléculas possuem energias cinéticas n1ais altas. Seus movin1entos nlais energéticos resultam 
em maior espaçamento médio por moléculas, o que se traduz em densidades mais baixas. 

Figura 11 .45 Uma seção transversal 
de um metal. Cada esfera representa o 
núcleo e os elétrons de cerne de um 
átomo metálico. A vizinhança branca 
representa o mar de e létrons móveis 
que unem os átomos. 
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Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 11.1 As substâncias que são ga
ses ou líquidos à temperatura ambiente são geralmente 
compostas de moléculas. Nos gases as forças atrativas in
tennolecuJares são desprezíveis se co1nparadas às ener
gias cinéticas das moléculas; portanto, as moléculas 
estão muito separadas e sofren1 movimento caótico cons
tante. Nos líquidos as forças intermoleculares são fortes 
o suficiente para manter as moléculas próximas, todavia 
as moléculas estão livres para se moverem umas em rela
ção às outras. Nos sólidos as forças atrativas entre as par
tículas são fortes o suficiente para restringir o movimento 
molecular e forçar as partículas a ocupar posições especí
ficas em um arranjo bidimensional. 

Seção 11.2 Esses tipos de forças intermoleculares 
existem entre moléculas neutras: forças dipolo-dipolo, 
forças de dispersão de London e ligação de hidrogê
nio. As forças íon-dipolo são importantes nas solu
ções. As forças de dispersão de London atuam entre 
moléculas. As intensidades relativas das forças dipo
lo-dipolo e de dispersão dependem da polaridade, da 
polarizabiljdade, do tamanho e da forma espacial da 
n1olécula. As forças dipolo-dipolo aumentam em inten
sidade com o aumento da massa molecular, apesar de a 
forma molecu lar também ser um fator importante. 
As ligações de hidrogênio ocorrem em compostos con
tendo ligações O - }-[, N - H e F - H. As ligações de 
h idrogênio são gera lmente mais for tes que as forças di
polo-dipolo ou forças de dispersão. 

Seção 11.3 Quanto mais forte as forças in termole
cula res, maior a vis cosidade, ou resistência ao fluxo, 
de um líquido. A tensão superficial de um líquido tam
bém aumenta à medida que as forças intermoleculares 
aumentam em intensidade. A tens ão s uperficial é 
uma medida da tendência de um líquido em manter uma 
área superficial mínima. A adesão de um líquido às 
paredes de un1 tubo estreito e a coesão do líquido expli
cam a ação capilar e a formação de meniscos em sua su
perfície. 

Seção 11.4 Uma substância pode existir em mais de 
um estado de matéria, ou fase. As mudanças de fa se são 
transformações de uma fase para outra. As passagens 
de um sólido para líquido (fusão), de sólido para gás 
(sublimação) e de líquido para gás (vaporização) são to
dos processos endotérmicos. Portanto, o calor de fusão, 
o calor de sublimação e o calor de vaporização são 
todos grandezas positivas. Os processos inversos são 
exotérmicos. Um gás não pode ser liquefeito por aplica
ção de pressão se a temperatura está acima da tempera
tura crítica. A pressão necessária para liquefazer um 
gás a temperatura crítica é d1an1ada pressão crítica. 

Seção 11.5 A pressão de vapor de um líquido indi
ca a tendência de e le evaporar. A pressão de vapor é a 
p ressão parcial do vapor quando e le está no equjlíbrio 

dinâmico com o líquido. No equilíbrio, a taxa de trans
ferência das moléculas do líquido para o vapor é igual 
à taxa de transferência do vapor para o líquido. Quan
to mais alta a pressão de vapor de um líquido, mais ra
pidamente ele evapora e mais volátil ele é. A pressão 
de vapor aumenta de maneira não-linear en1 relação à 
temperatura. A ebulição ocorre quando a pressão de 
vapor é igual à pressão externa. O ponto de ebulição 
normal é a ten1peratura na qual a pressão de vapor é 
igual a l abn. 

Seção 11.6 Os equilíbrios entre as fases sólida, liqui
da e gasosa de tnna substância como função da tempe
ratura e pressão são apresentados em um diag rama de 
fases. Os equilíbrios entre quaisquer duas fases são in
dicados por uma linha. A linha através do ponto de fu
são em geral sobe ligeiramente para a direita conforn1e 
a pressão awnenta, porque geral1nente o sóUdo é mais 
denso que o líquido. O ponto de fusão a l atm é o ponto 
de fusão normal. O ponto no diagrama no qual todas as 
três fases coexistem no equilíbrio é chamado ponto triplo. 

Seção 11.7 Em um sólido cristali.no, as partículas es
tão arranjadas em um padrão repetitivo regular. Un1 só
lido amorfo é aquele cujas partículas não mostram. tal 
ordem. As características estruturais principais de um 
sólido cristalino podem ser representadas pela respectiva 
célula unitária, a rnenor parte do cristal que pode, por 
simples deslocamento, reproduzir a estrutura tridimen
sional. As estruturas tridirnensionais de um cristal po
dem também ser representadas por sua rede cristalina. 
Os pon tos em uma rede cristalina representam posições 
na estrutura onde existem ambientes idênticos. As célu
las unitárias mais simples são as cúbicas. Existem três ti
pos de células unitárias cúbicas: simples, de corpo 
centrado e de face centrada. 

Muitos sólidos têm estrutura de empacotamento 
denso na qual as partículas esféricas estão arranjadas de 
forma a deixar a menor quantidade de espaço vazio. 
Duas formas de empacotamento intimamente re.lacio
nadas, empacotamento denso cúbico e empacotamen
to denso hexagonal, são possíveis. Em ambas, cada 
esfera tem um número de coordenação 12. 

Seção 11.8 As propriedades dos sólidos dependem 
tanto do arranjo das partícu las quanto das forças atrati
vas entre e.las. Os sólidos moleculares, que consistem 
em átomos ou rnoléculas mantidos juntos por forças in
tern1oleculares, são macios e têm baixos pontos de Eu.
são. Os sólidos covalentes, que consistem em átomos 
mantidos jw1tos por ligações covalentes que se esten
dem por todo o sólido, são d uros e têm altos pontos de 
fusão. Os s ólidos iônicos são duros e quebradiços e têm 
altos pontos de fusão. Os s ól idos metálicos, que consis
tem em cátions metálicos mantidos juntos por um 'mar' 
de elétrons, exiben1 larga faixa de propriedades. 
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Exercícios 

Teoria cinética molecular 

11.1 Liste os três estados da matéria em ordem de (a) au
mento da desorde1n molecular e {b) altlnento das atra
ções intermoleculares. 

11.2 Liste algumas propriedades de líquidos e sólid os que 
refletem a diferença no grau de orden1 nos dois estados. 

11.3 Para certa substância, as densidades das fases líquida e 
sólida são normalmente muito similares e muito dife
rentes da densidade do gás. Explique. 

11.4 O ácido benzóico, C6H 5COOH, funde-se a 122 ºC. A 
densidade no estado líquido a 130 "C é de 1,08 g / an3

• 

A densidade do acido benzóico sólido a 15 "C é de 

Forças intermoleculares 

11 .7 Qual tipo de força atrativa intermolecular atua entre 
(a) todas as moléculas; (b) moléculas polares; (e) o áto
mo de hidrogênio de uma ligação polar e um átomo vi
zinho pequeno e eletronegativo? 

11.8 Que tipo(s) de força(s) intermolecular(es) é(são) co
muns para (a) Xe e o metanol (CH30H); (b) CH30H e a 
acetonitrila (CH3CN); (c) NH3 e HF? 

11.9 Descreva as forças intermoleculares que devem ser rom
pidas para se converter cada um dos itens seguintes de 
um líquido para um gás: (a) Br2; (b) Cl-40H; (c) 1-l2S. 

11.10 Que tipo de força intermolecular explica as seguintes 
diferenças e1n cada caso: (a) CH30H entra em ebulição 
a 65 ºC, CH3SH entra em ebulição a 6 ºC; (b): Xe é líqui
do a pressão atmosférica e 120 K, enquanto Ar é tun 
gás; (e) Kr, peso atômico 84, entra em ebulição a 120,9 K, 
enquanto Cl21 massa molecular aproxin1ada de 71, en
tra em ebulição a 238 K; (d) a acetona entra em ebulição 
a 56 "C, enquanto o 2-metilpropano entra em ebulição a 
- 12 "C? 

CH3 
1 

CH3-CH-CI-l3 

Acetona 2-metilpropano 

1.1 1 (a) O que significa o termo polari.zabilidade? (b) Qual 
dos seguintes átomos é mais polarizável: O, S, Se ou Te? 
Explique. (c) Coloque as seguintes moléculas em or
dem crescente de polarizabilidade: GeCl4, CH~, SiCl4 e 
GeBr4• (d) Determine a ordem dos pontos de ebulição 
das substâncias do iten1 (c). 

11 .12 (a) Por que a intensidade das forças de dispersão au
menta com o aU01ento da polarizabilidade? (b) Calcule 
o aumento constante no ponto de ebulição dos gases 
nobres com o aumento da massa a tômico (Tabela 11.3). 
(c) QuaJ regra geral do polegar se aplica à relação entre 
as forças de dispersão e a massa m.olecular? (d) Comen
te se a seguinte afirn1ativa é correta: "Com todos os ou
tros fatores sendo os mesmos, as forças de dispersão 

1,266 g/crn3
• (a) Em qual estado a distância média entre 

as n1olécuJas é maior? (b) Explique a diferença relativa 
a densidade das duas temperaturas em termos da teo
ria cinética molecular. 

11.5 Por que o aumento de temperatura faz con1 que uma 
substância mude sucessivamente de um sólido para 
um líquido e deste para um gás? 

11.6 (a) Explique porque a compressão de um gás a tempe
ratura constante pode fazer com que ele se liquefaça. 
(b) Por que as formas líquida e sólida de un1a substân
cia são chamadas fases co11de11s11d11s? 

entre n1olécuJas aun1entan1 com o número de elétrons 
nas moléculas". 

11.13 Qual membro dos seguil1tes pares tem as maiores for
ças de dispersão de London? (a) H 20 ou H 2S; (b) C02 ou 
CO; (c) CH{ ou CC14 • 

11 .14 Qual membro dos seguintes pares te1n as forças de dis
persão intermoleculares mais fortes: (a) Br2 ou 0 2; 

(b) CH3CH;iSH ou CH3CH2Gii)H; (e) CH3CH2CH2Cl 
ou (CH,}2CHO? 

11.15 O butano e o 2-nietilpropano, cujos rnodelos de preen
chimento de espaço são mostrados, são apoiares e têm 
a mesma fórmula molecular; no entanto, o butano tem 
tun ponto de ebulição mais alto (- 0,5 "C comparado a 
- 11,7 ºC). Explique. 

(a) Butano (b) 2-metiJpropano 

11.16 O álcool propílico (CH3CH2CH20H) e o á lcool isopro
pílico [(Cl-4)2CHOH], cujos modelos de preenchimento 
de espaço são mostrados, têm pontos de ebulição de 
97,2 "C e 82,5 ºC, respectivarnente. Explique por que o 
ponto de ebulição do álcool propflicoémais alto apesar 
de ambos terem a forn1a molecular <;H80? 

(a) Álcool propílico (b) Álcool isopropíHco 
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11.17 Quajs das seguintes moléculas podem formar ligações 
de hidrogênio com outras moléculas do mesmo tipo: 
CH3F, CH3NH2t CH30H, CH3Br? 

11.18 O etilenoglicol (HOCH2CHzOH), a principal substân
cia em anticongelantes, ten1 ponto de ebuljção normal 
de 199 "C. Em contrapartida, o álcool etílico (CH3~0H) 
entra em ebulição 78 °C a pressão atmosférica. O éter 
dimetílico e tilenoglicol (CH30CH2CH20CH;i) tem 
ponto de ebuliÇ<"io normal de 83 ~e, e o éter etil-1netil 
(CH3~0CHJ tem ponto de ebulição normal de 11 °C. 
(a) Explique por que a substituição de um hidrogênio no 
oxigênio por CH3 geralmente resulta em um ponto de 
ebulição mais baixo. (b) Quais são os fatores mais impor
tantes responsáveis pela diferença nos pontos de ebul.i
ção dos dois éteres? 

11.19 Racionalize a diferença em pontos de ebulição entre os 
membros dos seguintes pares de substâncias: (a) HF 
(20'C)e HCl (-85°C); (b) CH03 (61 ºC)eCHBr3 (150~; 
(c) Br2 (59 "C) e ICI (97 ºC). 

Viscosidade e tensão superficial 

11.23 (a) De que modo a viscosidade e a tensão s uperficial 
dos Líquidos muda.m à medida que as forças intermole
culares tornam-se mais intensas? (b) Como a viscosida
de e a tensão superficial de Hquidos varian1 con1 o 
aumento da temperatura? Calcule essas tendências. 

11.24 (a) Aponte as diferenças entre forças adesivas e forças 
coesivas. (b) A viscosidade e a tensão superficial refle
tem as forças de atração coesivas ou adesivas? (e) Expli
que a causa para a formação de um menisco em U 
quando a água está em um tubo de vidro. (d) Como a 
capacidade de as toalhas de papel absorverem água 
está relacionada com a ação capilar? 

11.25 Explique as seguintes observações: (a) a tensão superfi
cial de CHBr3 é maior que a da CHCJ3. (b) Com o au-

Mudanças de estado 

11.27 Nomeie todas as possíveis mudanças de fase que po
dem ocorrer entre <li.ferentes estados da matéria. Quais 
são exotérmicas e quais são endoté.rm.icas? 

11.28 Nomeie a .mudança de fase em cada un1a das seguintes 
situações e indique se ela é exotérmica ou endotérmica: 
(a) o vapor de bromo passa a bromo liquido ao ser res
friado. (b) Os cristais de iodo desaparecem de un1 prato 
de evaporação ao serem deixados em uma capela. (c) O 
álcool de massagem em um recipiente aberto desapare
ce vagarosamente. (d) A lava derretida de um vulcão 
torna-se uma rocha sólida. 

11.29 Explique por que o calor de fusão de qualquer s ubs
tância é geralmente mais baixo que o calor de vapo
rização. 

11.30 O cloreto de etila (Ci85Cl) entra em ebulição a U ºC. 
Quando o ~H5CI Líquido sob pressão é borrifado em 
uma superfície ao ar à temperatura ambiente, a superfí
cie resfria-se consideravehnente . (a) O que essa obser
vação nos diz sobre a quantidade de entalpia do 

11.20 Identifique os tipos de forças intermoleculares presen
tes e1n cada uma das seguintes substâncias e selecione a 
substância em cada par que tem o ponto de ebulição 
mais alto: (a) C6H i. ou C8H 1iY (b) C,H8 ou CH30CH;i; 
(c) HOOH ou HSSH; (d) NH2NH2 ou CH3CH3. 

1L21 Gte três propriedades da água que possam ser atribuí
das à existência de ligação de hidrogênio. 

11.22 A seguinte citação sobre a amônia (NH,) é de um livro 
texto de química inorgânica: ''Estima-se que 26o/o das li
gações de hidrogênio em NH3 quebram-se na fusão, 
7°/.,, no aquecimento do ponto de fusão para o ponto de 
ebulição, e os 67o/o finais, na passagem da fase gasosa no 
ponto deebuli.ção". Do ponto de vista da teoria cinética 
molecular, explique (a) por que há diminuição nas 
energias das ligações de hidrogênio durante a fusão e 
(b) por que a maior parte da perda da ligação de hidro
gênio ocorre na transição do estado líquido para o esta
do de vapor. 

mento da te1nperatura, o óleo flui mais rapidamente 
por um tubo estreito. (c) As gotas de chuva que se ajun
ta111 em um capô encerado de um automóvel têm forma 
aproxin1adamente esférica. 

1L26 A hldra:z.ina (NHiNHJ, o peróxido de hidrogênio 
(HOOH) e a água (H20) têm todos tensões superficiais 
excepcionalmente altas em comparação às outras subs
tâncias de massas moleculares comparáveis. (a) Dese
nhe as estruturas de Le\Vis para esses três compostos. 
(b) Qual propriedade estnitural essas substâncias têm em 
comum, e de que forrna isso pode contribuir para as al
tas tensões superficiais? 

C2~0(g) qttan.do comparado com ~H50(/)? (b) Em 
termos de teoria cinética molecular, quaJ é a origem 
dessa diferença? 

11.31 Por muitos anos a água potável tem sido resfriada em 
climas quentes pela evaporação em superfícies de sacos 
de aruagem ou de potes de barro poroso. Quantos gra
mas de água podem ser resfriados de 35 "C para 22 ºC 
por evaporação de 50 g de água? (O caJor de vaporiza
ção da água nessa faixa de temperatura é de 2,4 kJ / g . 
O calor específico da água é de 4,18 J/g K.) 

1L32 Compostos como CClzF2 são conhecidos con10 cloro
fluorocarbonos, o u CFCs. Esses com.postos já foran1 
muito utilizados como refrigerantes, mas agora estão 
sendo substituídos por compostos que se acredi ta se
rem menos prejudiciais ao meio ambiente. O calor de 
vaporização de C02F2 é de 289 J/g. Quanto de massa 
dessa substância deve ser evaporada para se congelar 
100 g de água inicialmente a 18 ºC? (O calor de fusão da 
água é 334 J / g; o calor especifico da água é 4,18 J /g K.) 
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11 .33 O etanol (C21-isOH) funde-se a - 114 ºC e entra en1 ebuli
ção a 78 "C. A entalpia de fusão do etanol é 5,02 kJ I mot 
e sua entalpia de vaporização é 38,56 kJ/mol. Os calo
res especlficos do etanol sólido e liquido são 0,97 J g· 1 

K"1 e2,3 J g· 11"1, respectivamente. Qual a quantidade 
de ca lor necessária para se converter 75,0 g de etanol a 
- 120 "C em fase de vapor a 78 "C? 

11.34 O composto fluorocarbono C20 3F3 tem ponto de ebulição 
normal de 47,6 °C. Os calores específicos de C2Cl3F3(/) e 
CiC~F3(g) são 0,91 J I g K e 0,67 J/ g K, respectivamente. 
O calor de vaporização para o composto é 27,49 kJ / mol. 
Calcule o calor necessário para se converter 25,0 g de 
CiCI3F3 de líquido a 5,00 °C em um gás a 82,00 "C. 

11.35 (a) Qual o significado da pressão crítica de uma subs
tância? (b) O que acontece com a temperatura crítica de 
uma série de compostos quando a força de a tração en
tre as n1oléculas au1nenta? (e) Quais das substâncias re-

Pressão de vapor de ponto de ebulição 

11 .37 Explique de que forma cad a um dos seguintes itens afe
ta a pressão de vapor de tlffi líquido: (a) o volume do lí
quido; (b) a área superficial; (c) as forças intermolecu
lares atrativas; (d) a temperatura. 

11.38 Um líquido que tem uma pressão de vapor em equili'brio 
de 130 n1m Hg a 25 "C é colocado em un1 recipiente d e 
1 L, como mostrado na Figura 11.20. Qual é a diferença 
de pressão mostrada no manôn1etro e qual é a con1posi
ção do gás no recipiente, sob cada uma das seguintes 
condições: (a) 200 mL do liquido são introduzidos no 
recipiente e congelados no fundo; o recipiente é evacu
ado. O recipiente é lacrado e o líquido é aquecido a 25 °C. 
(b) 200 mL do líquido são adicionados ao recipiente a 25 "C 
sob pressão atmosférica e, após alguns minutos, o reci
piente é fechado. (e) Alguns .mililitros do líquido são in
troduzidos no recipiente a 25 "C enquanto existe uma 
pressão de 1 atn1 de ar dentro dele, sem deixar ar algum 
escapar. Após alguns minutos restam algumas gotas de 
liquido no recipiente. 

11.39 Coloque as seguintes substâ ncias em ordem crescente 
de volatilidade: CH4, CBr4, CH2C'2, CH3Cl, CHBr3 e 
CH2Br2• Explique sua resposta. 

11 .40 PC13 e AsC~ são substâncias similares, com geometrias e 
modos de ligação similares. (a) Qual dessas d uas substân
cias é mais volátil à temperatura ambiente? (b) Qual subs
tância tem o ponto de ebulição mais alto? (e) Em qual 
substância as energias cinéticas das moléculas seria maior 
a 40 "C, un1a temperatura bem abaixo dos pontos de eblili
ção de qualqi1er uma das substâncias? (d) Em qual subs
tância as forças intermoleculares são maiores? 

11.41 (a) Duas panelas de água estão em diferentes trempes de 
um fogão. Uma panela de água está fervendo vigorosa
mente, enquanto a outra ferve suavemente. O q ue se 
pode dizer sobre a temperatura da água nas duas pane
las? (b) Vm grande recipiente de água e utn pequeno es
tão à mesma temperatura O que se pode dizer sobre as 
pressões de vapor relativas da água nos dois recipientes? 

!acionadas na Tabela 11.5 podem ser liquefeitas à 
temperatura do nitrogênio liquido (-196 ºC)? 

11.36 As ten1peraturas criticas (K) e pressões (atm) deu.ma 
série de metanos halogenados são as seguintes: 

Composto 

Ten1peratura crítica 

Pressão crítica 

471 

43,5 

385 

40,6 

CCIF 3 

302 

38,2 

227 

37,0 

(a) En1 geral o que você pode dizer sobre a variação das 
forças intermoleculares nessa série? (b) Quais tipos es
pecíficos de forças intermoleculares são mais prováveis 
de explicarem a maior parte da variação em parân1etros 
críticos nessa série? 

11.42 Explique as seguintes observações: (a) a água evapora 
mais rapidamente en1 um dia quente e seco do que em 
um dia quente e úni.ido. (b) É mais den1orado preparar 
ovos cozidos em altas altitudes do que em baixas altitu
des. 

11.43 (a) Use a curva de pressão de vapor na Figura 11.22 
para calcular o ponto de ebulição do éter dietílico a 400 
torr. (b) Use a tabela de pressão de vapor no Apêndice 
B para determinar o ponto de ebulição da água quando 
a pressão externa for 25 torr. 

11.44 (a) Suponha que a pressão dentro de uma panela de 
pressão chegue a 1,2 atm. Uti lizando a tabela de pres
são de vapor no Apêndice B, calcule a temperatura na 
qual a água entrará en1 ebulição. (b) Use a curva de 
pressão de vapor na Figura 11.22 para calcular a pres
são externa sob a qual o álcool etílico entrará em ebuli
ção a 70 ºC. 

11 .45 O Monte Denali, no Alasca, é o pico mais al to nos Esta
dos Unidos (20.320 pés). (a) Se a pressão barométrica no 
topo da montanha for 340 torr, a qual temperatura a 
água entrará em ebulição lá? Consulte o Apêndice B. 
(b) Se a temperatura no topo for 12 "C, um recipiente de 
é te r dietiUco sofreria maior pressão que a pressão 
atmosférica local? (Veja a Figura 11.22) 

11.46 Reno, em Nevada, está a aproximadamente 4.500 pés 
acima do nível do mar. (a) Se a pressão baron1étrica for 
680 mm 1-Tg em Reno, à qual teinperatura a água entra
rá em ebulição? Consulte o Apêndice B. (h) O que você 
pode dizer sobre as energias cinéticas médias das molé
culas de água no ponto de ebulição em Rei10 quando 
comparadas com as do ponto de ebulição em Chicago, 
onde a p ressão baron1étrica é 752 mm H g? Se você acre
dita que as energias cinéticas médias são diferentes, ex
plique como a ebulição da água pode ocorrer às duas 
energias cinéticas médias diferentes das n1oléculas de 
, 
agua. 
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Diagramas de fases 

11.47 Em um diagrama de fases, por que a linha que separa as 
fases gasosa e líquida se finda em vez de ir para pressão 
e temperatura infinitas? 

11.48 (a) Qual o significado do ponto triplo em um diagrama 
de fases? (b ) Você poderia medir o ponto triplo da água 
medindo a temperatura em um recipiente no qual va
por de água, água líquida e gelo estão em equilíbrio sob 
unia atn1osfera de ar? Explique. 

11.49 Consulte a Figura l 1.27(a) e descreva todas as mudan
ças de fase que ocorreriam em cada um dos seguintes 
casos: (a) vapor de água originalmente a 1,0 x 10-3 atm e 
- 0,10 ºC é vagarosamente comprimido à ten1peratura 
constante até a pressão final de 10 atm. (b) Água origi
nalmente a 100,0 ºC e 0,50 atm é resfriada a pressão 
constante até que a temperatura chegue a - 10 "C. 

11.50 Consulte a figura 11 .27(b) e descreva as mudanças de 
fase (e as temperaturas nas quais elas ocorrem) quando o 
C02 é aquecido de - 80 "C para - 20 nc (a) a pressão cons
tante de 3 atm; (b) a pressc'\o constante de 6 atm. 

Estruturas d os sólídos 

11.53 De que modo um sólido amorfo difere de um cristali
no? Dê um exemplo de sólido amorfo. 

11.54 A sllica amorfa tem densidade de aprox.Unadamente 
2,2 g/ cm3

, ao passo que a densidade do quartzo cristali
no é 2,65 g / cm3

• Esclareça essa diferença de densida
des. 

11.55 O que é uma célula unitária? Quais as propriedades 
q ue ela possui? 

11.56 A perovskita, um mineral composto de Ca, O e Ti, tem a 
célula unitária cúbica mostrada na ilustração. Qual é a 
fórn1uJa quinúca deste mineral? 

Cálcio 

• Oxigênio 

Titânio 

11 .57 Os elen1entos xenônio e ouro têm ambos estruturas no 
estado sólido que consistem en1 arranjos de empacota
mentos densos cúbicos de áton1os. Mesmo assim, Xe se 
funde a -112 ºC e ouro se funde a 1.064 ºC. Esclareça 
essa enorn1e diferença nos pontos de fusão. 

11.58 O rutilo é um mineral con1posto de Ti e O. Sua célula 
unitária, n1ostrada na ilustração, contém átomos de T i 
em cada vértice e um átomo de Ti no centro da célula. 
Quatro átomos de O estão nas faces opostas da célula, e 
dois estão completamente dentro dela. (a) Qual é a fór
mula química desse mineral? (b) Qual é a natureza da 
ligação que mantém o sólido unido? 

11.51 Os pontos de fusão e de ebulição norn1ais do xenônio 
são-112"Ce-107ºC, respectivamente. Seu ponto triplo 
éa-121 ºCe282 torr, e seu ponto crítico éa 16,6ºC e57,6 
atm. (a) faça um esboço do diagrama de fases para Xe, 
mostrando os quatro pontos dados e indicando a área 
na qual cada fase é estável. (b) Qual é mais denso, Xe(s) 
ou Xe(/)? (e) Se o gás de Xe for resfriado sob uma pres
são externa de 100 torr, ele sofrerá condensação ou 
deposição? Explique. 

11.52 Os pontos de fusão e de ebulição normais do 0 2 são 
- 218 ºC e - 183 "C, respectivamente. Seu ponto triplo é a 

11.59 

- 219 "Ce1,14 torr, e seu ponto crítico é a - 119 ºC e 49,8 
ab:n. (a) Esboce o diagrama de fases para 0 2, mostrando 
os quatro pontos dados e indicando a área na qual cada 
fase é estável. (b) 0 2(s) flutuará em 0 2(/)? Justifique sua 
resposta. (c) Ao ser aquecido, 0 2 sólido sublimará ou se 
fundirá sob uma pressão de 1 atm? 

• Oxigênio 

Titânio 

O irídio cristaliza-se com un1a célula unitária cúbica de 
face centrada que tem uma aresta de 3,833 A de compri
mento. O átomo no centro da face está em contato com 
os átomos dos vértices, como mostrado na figura. 
(a) Calcule o raio atômico de um átomo de irídio. (b) 
Calcule a densidade do irídio metálico . 

11 .60 O alumínio metáUco cristaliza-se com uma estrutura 
de empacotamento denso cúbico (célula cúbica de 
face centrada, Figura 11.34). (a) Quantos átomos de 
a lumínio existem em uma célula unitária? (b) QuaJ é 
o número de coordenação de cada átomo d e alumí
nio? (c) Suponha que os átomos de alumínio possam 
ser representados como esferas, como mostrado no 
desenho do Exercício 11.59. Se cada átomo de Al tem 
um raio de 1,43 Â, qual é o comprimento de uma ares
ta da célula unitária? (d) Calcule a densidade do alu
mínio metálico. 
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11 .61 Um elemento cristaliza-se em uma rede cúbica de cor
po centrado. A aresta da célula unitária é 2,86 Á, e a 
densidade do cristal é 7,92 g/cm3

• Calcule a massa atô
mica do elemento. 

11.62 KCl tem a mesma estrutura do NaCL O con1primento 
da célula unitária é 628 pn1. A densidade de KCJ é l,984 
g/cm3

, e sua fórmula de massa é 74,55 11. Utilizando 
essa informação, calcule o número de Avogadro. 

11.63 Qual é o número de coordenação de cada esfera em 
(a) um arranjo tridimensional de empacotamento den
so de esferas de mesn10 tamanho; (b) uma estrutura cú
bica simples; (e) uma rede cúbica de corpo centrado? 

11.64 QuaJ é o número de coordenação do (a) Na' na estrutu
ra do NaCl, Figura 11.35; (b) Zn2

• na célula unitária de 
ZnS, Figura 11.42 (b); (e) Ca2

• na célula unitária do CaF2, 

Figura ll.42(c)? 
11 .65 A clauditita é um mineral composto de seleneto de 

chillnbo (PbSe). O mineral adota uma estrutura seme
lhante à de NaCI. A densidade de PbSe a 25 ºC é 8,27 
g/ cm3

. Calcule o comprimento de uma aresta da célula 
unitária de PbSe. 

Ligações em sólidos 

11.69 Que tipos de forças atrativas existen1 entre as partículas 
nos (a) cristais nloleculares; (b ) cristais covalentes; 
(e) cristais iônicos; (d) cristais metálicos? 

11.70 indique o tipo de cristal (molecular, metálico, covalente 
ou iônico) que cada um dos seguintes compostos for
maria na solidificação: (a) CaC03; (b) Pt; (e) Zr01 (pon
to de fusão, 2.677 ºC); (d) Kr; (e) benzeno; (f) l:t 

11.71 A ligação cova lente ocorre tanto em sólidos molecula
res quanto em sólidos covalentes. Por que esses dois ti
pos de sólidos diferem tanto quanto a dureza e pontos 
de fusão? 

11.72 Que tipo (ou tipos) de sólido cristalino é caracteriza
do por cada um dos seguintes: (a) alta mobilidade de 
elétrons por todo o sólido; (b) maciez, ponto de fusão 
relativan1ente baixo; (e) alto ponto de fusão e conduti
vidade elétrica pequena; (d) rede de Ugações covalen
tes; (e) partículas carregadas por todo o sólido. 

Exercícios adicionais 

11.77 Quais são as diferenças mais importantes entre forças 
intermoleculares e as que operan1 dentro das moléculas 
o u entre íons? 

11.78 (a) Quais das seguintes substâncias podem exibir atra
ções dipolo-<lipolo entre suas moléculas: C02, 502, H 2, 

IF, HBr, C04? {b) Quais das seguintes substâncias exi
bem ligações de hidrogênio em seus estados Liquido e 
sólido: CH3NH2, CH3P, PH,_ HCOOH? 

11.79 Suponha que você tenha dois líquidos moleculares 
incolores, u1n fervendo a-84 ºC, o ou tro a 34 ºC, e am
bos a pressão atmosférica. Qual das seguintes afirn1a
tivas é correta? Para aquelas que não estão corretas, 
modifique a afirmativa para que ela se torne correta. 

11.66 O mineral oldamita (CaS) se cristaliza com estrutura 
cristalina semelhante à de NaCI (Figura 11.35). O com
primento de uma aresta da célula unitária de CaS é 
5,689 Á. Calcule a densidade de CaS. 

11.67 O núneraJ uraninito (UOi) adota uma estrutura da fluo
rita (Figura l 1.42(c)) na qual o con1primento de urna 
aresta da célula unitária é 5,468 A. (a) Os íons de urânio 
serão representados pelas esferas maiores ou menores 
na Figura 11.42(c)? Explique. (b) Calcule a densidade 
do uraniiúto. 

11.68 Urna forma particular de cinabre (HgS) adota a estrutu
ra da blenda de zinco, Figural 1.42(b). O compri1nento 
da lateral da célula unitária é 5,852 A. (a) Calcule a den
sidade do HgS nessa forma. (b) O 1nineral tiemanita 
(HgSe) também forma uma fase sólida com a estrutura 
da blenda de zinco. O comprimento da lateral da célula 
unitária nesse mineral é 6,085 À. A que se deve o maior 
comprimento da célula unitária na tiemanita? (e) Qual 
das duas substâncias tem maior densidade? Como se 
explica a diferença em densidades? 

11.73 Uma substância branca funde-se com alguma decom
posição a 730 ºC. Coo10 um sólido, é um não-condutor 
de eletricidade, mas dissolve-se em água para formar 
urna so.lução condutora. Que tipo de sólido (Tabela 
11.6) pode ser essa substância? 

11.74 É dada uma substância branca que sublima a 3.000 ºC; o 
sólido é un1 não-condutor de eletricidade e é insolú\rel 
em água. Que tipo de sólido (Tabela 11.6) pode ser essa 
substância? 

11.75 Para cada um dos seguintes pares de substâncias, de
termine qual terá o ponto de fusão mais alto e indi
que por quê: (a) B, BF3; (b) Na, NaCI; (c) Ti02, Ti04; 

(d) LiF, MgF2• 

11.76 Para cada un1 dos seguintes pares de substâncias, 
determine qual terá o ponto de fusão mais alto e in
dique por quê: (a) Ar, Xe; (b) Si02, C02; (e) KBr, Brv 
(d) C6Cl6' C6 H1,. 

(a) O liquido fervendo a temperatura mais alta ten1 
maiores forças intermoleculares totais do que o 
outro. (b) O liquido fervendo a temperatu.ra mais ba
ixa deve consistir en1 moléculas apoiares. (e) O líqui
do fervendo a temperatura mais baixa tem massa 
molecular mais baixa que o liqujdo fervendo a tem
peratura mais alta. (d) Os dois líquidos têm pressões 
de vapor idênticas e m seus pontos de ebulição nor
mais. (e) A 34 ºC, ambos apresentam pressões de va
por de 760 mm Hg. 

11 .80 Dois isôn'leros do composto plano 1,2-dicloroetileno 
são mostrados aqui, com seus pontos de fusão e de ebu
U.ção: 
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lsômcro eis 

Ponto de fusão ("C) -80,5 
Ponto de ebulição ("C) 60,3 

lsô111cro lrans 

-49,8 
47,5 

(a) Qual dos dois isômeros terá as forças dipolo-dipo
lo mais fortes? Essa suposição é sustentada pelos da
dos aqui apresentados? (b) com base nos dados 
apresentados, qual isõmero tem um empacotamento 
mais eficiente na fase sólida? 

11.81 No diclorometano, CH2Cli (;1 = 1,60 D), a contribui
ção da força de dispersão para as forças intermolecu
lares atrativas é aproximadamente cinco vezes maior 
que a contribuição dipolo-dipolo. A importância re
la tiva dos dois tipos de forças intcrn1oleculares atra
tivas difere (a) no dibromometano (;1=1,43 D); (b) no 
diíluorometano (;1=1,93 D)? justifique sua resposta. 

11 .82 Quais propriedades de um líquido em nível molecular 
são mais importantes para se determinar (a) sua habilida
de em fluir; (b) sua tendência cm subir em uma superfície 
pela qual ele n.ío tem forças adesivas apreciáveis; (c) seu 
eonto de ebulição; (d) seu cal~r de .vaporização. 

11.83 A medida que as forças atrativas 1ntermoleculares en
tre moléculas aumentam e1n magnitude, você espera 
que cada uma das seguintes propriedades aumente 
ou diminua em magnitude: (a) pressão de vapor; 
(b) ca lor de vaporização; (e) ponto dC' C'bulição; (d) 
ponto de congelamento; (e) viscosidade; (f) tensão su
perficial; (g) temperatura crítica? 

11 .84 Quando um átomo ou um grupo de átomos é substi
tuído por lLm átomo de H no benzeno (C6HJ, o ponto 
de ebulição varia. Explique a ordem dos seguintes 
pontos de ebulição: C0H. (80 "C), c.~CI (132 "C), 
C0H~Br (156 "C), C6H50H (182 "C). 

11.85 A tri1netilamina [(CH3}3N] entra cm ebulição a 3 "C, a 
propilamina (CH3CH2CH2NH2) entra em ebulição a 
49 ºC. (a) A que se deve a diferença nos pontos de ebu
lição? (b) A propilamina é completamente miscível 
cm água; a trimetiJamina tcn1 solubilidade em água 
razoavelmente al ta. A que se devem esses dados, con
s iderando que o isobutano l(CI IJ 3Cr l] é considera
velmente menos solúvel que a trimetilamina? 

11.86 O etilenoglicol [CH2(0H)CH2(0H) l é o principal com
ponente dos anticongelantes. Ele é um líquido leve
mente viscoso, não muito volátil à temperatura 
ambiente, com ponto de ebulição de 198 "C. O penta
no (C~H12), que tem aproximadamente a mesma mas
sa molecular, é um líquido não viscoso que é 
altamente volátil à temperatura ambiente e cujo ponto 
de ebulição é de 36,1 ºC. Explique as diferenças nas 
propriedades físicas das duas substâncias. 

111.87) Usando a seguinte lista de pontos de ebulição normais 
para uma série de hidrocarbonetos, Cil lculc o ponto de 
fus.'\o normal para o octano, C8H18: propano (C3Hs
-l2, 1 "C), butano (C~H111' --0,5 "C), pentano (C;H12, 36,l 
"C), hexano (~H1.v 68.7 "C), heptano (~H1., 98,4 "C). 
Explique a tendência nos pontos de ebulição. 

11.88 Um frasco de água é conectado a uma bomba de vá
cuo. Alguns momentos após a bomba ter sido ligada, 
a água começa a ferver. Após alguns minutos, a água 
começa a congelar. Explique por que esses processos 
ocorren1. 

111.89] Note na Figura 11.21 que há unia válvula de redução 
de pressão na linha antes de C02 supercritico e da ca
feína dissolvida entrarem no separador. Use a Figura 
11.20 para explicar a função dessa válvula no processo 
como um todo. 

111.901 A seguinte tabela fornece a pressão de vapor do hexa
fluorobenzeno (C6F J como uma função de temperatura: 

Temperatura (K) Pressão de vapor (torr) 

280,0 

300,0 

320,0 

330,0 

340,0 

32,42 

92,47 

225,1 

334,4 

482,9 

(a) Colocando estes dados em um gráfico de maneira 
apropriada, determine se a equação de Oausius-Oa
peyron é obedecida. Caso ela seja, use seu gráfico para 
detcmi:inar Afi,-.P para C&F6. (b) Use esses dados para de
terminar o ponto de ebulição do composto. 

111.91) Suponha que a pressão de vapor de uma substância 
seja medida em duas temperaturas diferentes. (a) Uti
lizando a equação de Clausius- Clapcyron, Equação 
11.1, deduza a seguinte relação entre as pressões de 
vapor, P1 e P2, e as temperaturas absolutas nas quais 
elas foram medidas, T1 e T2: 

ln P1 = _ ô.H "P (_.:!._ _ _.:!._) 
P, R T, T2 -

(b) O ponto de fusão do potássio é 63,2 "C. O potás-
sio fundido tem uma pressão de vapor de 10,00 torr 
a 443 ºC e uma pressão de vapor de 400,0 torra 708 
"C. Use esses dados e a equação no item (a) para calcu
lar o calor de vaporização do potássio líquido. (c) Uti
lizando a equação do iten1 (a) e os dados fornecidos no 
iten1 (b), calcule o ponto de ebulição do potássio. (d ) 
Calcule a pressão de vapor do potássio líquido a IOO"C. 

11.92 O ouro cristaliza-se em uma célula unitária cúbica de 
face centrada que tem uma aresta de 4,078 A de com
primento. O átomo no centro da face está em contato 
com os átomos dos vértices, como mostrado no dese
nho do Exercício 11.59. (a) Calcule o raio aparente de 
um átomo de ouro nessa estrutura. (b) Calcule a den
sidade do ouro metálico. 

11.93 Considere as células unitárias cúbicas (Figura 11.33) 
com um átomo localizado em cada ponto de rede. Cal
cule o número líquido de átomos em (a) uma célula uni
tária cúbica simples; (b).uma célula unitária cúbica de 
corpo centrado; (e) uma célula lmitária cúbica de face 
cenlrada. 

111.941 Os seguintes dados apresentam as temperaturas nas 
quais determinadas pressões de vapor são alcançadas 
para o diclorometano (CH2Cli) e o iodeto de meti.la 
(Ct-131): 
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Pressão d e vapor 
(torr) 10,0 

T para CH2Cl2 (ºC): -43,3 

T para CH31 (ºC): -45,8 

40,0 100,0 

- 22,3 - 6,3 

- 24,2 - 7,0 

400,0 

24,l 

25,3 

(a) Qual das duas substâncias ten1 forças dipolo-<ii
polo mais intensas? Qual tem forças de dispersão de 
London mais intensas? Com base em suas respostas, 
explique por que é difícil determinar qual composto 
seria mais volátil. (b) QuaJ composto tem o ponto de 
ebulição mais alto? Confira sua resposta em um Livro 
de referência como um manual de química do tipo 
CRC Hn11dbook of C/Je111istry 1111d Pliysics. (c) A ordem de 
volatilidade dessas duas substâncias varia com o au
mento da temperatura. Qual grandeza deve ser dife
rente para as duas substãncias para que esse fenômeno 
ocorra? (d ) Justifique sua resposta para o item (c) por 
um desenho de gráfico apropriado. 

Exercícios cumulativos 

11.97 (a) o nível molecular, qual é o fator responsável 
pelo aumento constante na viscosidade com o au
mento da massa molecular na série de hidrocarbone
tos mostrados na Tabela 11.4? (b) Apesar de a 
viscosidade variar de um fator niaior que dois na série 
do hexano ao nonano, a tensão superficial a 25 ºC au
menta apenas de aproximadamente 20"/o na mesma sé
rie. Como você explica isso? (e) O álcool 11-octílico, 
CHlCH2CH2CH2CH2CH2C H2CH20H, tem viscosida
de de 10,l cP, muito maior que a do nonano, que tem 
aproximadamente a mesma massa molecular. O que 
explica essa diferença? Como sua resposta se relacio
na com a diferença nos pontos de ebulição normais 
dessas duas substâncias? 

11.98 A acetona, (CHJ 2CO, é n1ui to utilizada como um sol
vente industriaJ. (al Desenhe a estrutura de Lewis 
para a molécula de acetona e determine a geon1etria 
ao redor de cada átomo de carbono. (b) A acetona é 
unia molécula polar ou apoiar? (e) Quais tipos de for
ças intermoleculares existem entre as moléculas de 
acetona? (d) O 1-propanol, CH1CH2CH 20H, tem mas
sa molecular muito similar à da acetona; ainda assim a 
acetona entra em ebulição a 56,5 "C e o 1-propanol, a 
97,2 "C. Explique a diferença. 

11.99 A tabela mostrada a seguir relaciona os calores mola
res de vaporização para vários compostos orgânicos. 
Use exe1nplos espec.ificos dessa relação para ilustrar 
como o calor de vaporização varia com (a) a massa 
molar; (b) a forma espacial molecular; (e) a polaridade 
molecular (d) as interações de ligação de hidrogênio. 
Explique essas comparações cm termos da natureza 
das forças intem1oleculares que atuarn. (Você pode 
achar que seja útil desenhar a fórmula estrutural para 
cada composto.) 

11.95 Em um experimento típico de cristalografia de raios X, 

os de comprimento de onda À = 0,71 Á são gerados 
pelo bombardeamento de molibdênio metálico com 
um feixe energético de elétrons. Por que esses raios X 
são difratados por cristais de modo muito mais efici
ente que a luz visível? 

(11.96) (a) A densidade do dirun,mte (Figura 11.41(a)) é 3,5 g/roi3, 
e a densidade da grafite (Figura 11.41(b)) é 2,3 
g / crn1

. Com base na estrutura do buckminsterfulere
no (Figura 11.43), quaJ a densidade que você esperaria 
ser a sua em relação a essas outras formas do carbono? 
(b) Estudos de dilração de raios X do buckminsterfu
lereno mostra que ele tem uma rede cúbica de face 
centrada de moléculas de Coei· O comprimento de um 
lado da célula unitária é 14,2 Ã. Calcule a densidade 
do buckminsterfulereno. 

Comp osto 

CH~CH2CH3 
CH3CH2Q4CH2CH3 

CH,CHBrCH3 

CH1COCH3 

CH,CH2C~Br 
CH3CH2CH20H 

Calor de vaporização 
(kJ/ n1ol) 

19,0 

27,6 

31,8 

32,0 

33,6 

47,3 

11.100 O butano líquido, C~H1o- é estocado em cilindros para 
ser usado como combustível. O ponto de ebulição 
normal do butano é apresentado como -0,5 ºC. (a) Su
ponhn que o tanque es teja exposto 110 sol e atinja uma 
temperatura de 46 ºC. Você espera que a pressão no 
tanque seja maior ou menor que a pressão atmosféri
ca? De que forma a pressão do tanque depende da 
quantidade de butano líquido nele contida? (b) Imagine 
que a válvula no tanque esteja aberta e alguns litros 
do butano escapem rapidamente. O que você espera 
que aconteça com a temperatura do butano líquido no 
tanque? justifique sua resposta. (e) Quanto calor deve 
ser adicionado para vaporizar 155 g de butano se seu 
calor de vaporização é 21,3 kj / mol? Qual o volume 
que essa quantidade de butano ocupa a 755 torre 
35 "C? 

(11.101( Usando a informação dos apêndices B e C, calcule o 
número minimo de gramas de C,H8(g) que deve so
frer combustão para fornecer a energia necessária 
para converter 2,50 kg de 1120 a partir de sua forma 
sólida a -14,0 ºC para a forma líquida a 60,0 ºC. 



414 Química: a ciência central 

11.102 Em certo tipo de reator nuclear, o sódio metálico liqui
do é ernpregado como um refrigerante circulante em 
um sistema fechado, protegido do contato com o ar e 
com a água. De modo muito semelhante ao que este 
circu1.a em un1 motor de automóvel, o sódio líquido 
transporta calor do centro do reator quente para os 
trocadores de calor. (a) Quais são as propriedades do 
sódio liquido de especial importância nessa aplica
ção? (b) A viscosidade do sódio líquido varia com a 
temperatura como segue: 

Temperatura (ºC) 

100 
200 
300 

600 

Viscosidade (cP) 

0,705 

0,450 
0,345 
0,210 

Quais forças no sódio liquido são as mais prováveis 
de ser as principais contribuintes para a viscosidade? 
Por que a viscosidade diminui com a temperatura? 

11.103 A pressão de vapor de uni liquido volátil pode ser de
terminada ao se borbulhar lentamente uni volume co
nhecido de gás através dele a unia te1npe.ratura e 
pressão conhecidas. Em u.rn experimento, passam-se 
5,00 L de gás N? pelo benzeno liquido, C6H6, a 26,0 "C. 
O líquido restante depois do experimento pesa 5,1493 g. 
Supondo que o gás se torna saturado com o vapor de 
benzeno e que o volume total de gás e a temperatura 
permaneça constante, qual será a pressão de vapor do 
benzeno em torr? 

11 .1.04 A umidade relativa do ar é igual à razão da pressão 
parcial da água no ar em relação à pressão de vapor 
em equiliôrio da água à mesma temperatura. Se a 
umidade relativa do ar é 45o/o e sua temperatura é 23 ºC, 
quantas molécuJas de água estão presentes em t1m 

quarto medindo 14 m x 9,0 m x 8,6 n1? 
[l 1.105]Use i1ma fonte de referência e-orno o CRC Handbook of 

Che111istry a11d Physics para comparar os pontos de fu
são e ebulição dos seguintes pares de substâncias 
inorgânicas: (a} W and WF& (b) 502 e SF4; (e) Si02 e 
SiCI~. Explique as principais diferenças observadas, en1 
termos de semelhança, nas estruturas e nas ligações. 



Capítulo 

Materiais modernos 

Desde O in 'cio da era moderna da quimica no século XIX, un1 dos 
mais importantes objetivos da pesquisa em qu.ímica tem sido a descoberta e o 
desenvolvimento de materiais com. propriedades quimicas úteis. Avanços fu
turos na tecnologia dependerão mais do que nunca da descoberta e do desen
volvimento de ma teriais com propriedades novas e valiosas. Os qtLímicos têm 
contribuído para a ciência de materiais inventando substâncias completamen
te novas e desenvolvendo meios para o processamento de materiais nattLrais 
para formar fibras, filmes, revestimentos, adesivos e substâncias com proprie
dades elétricas, magnéticas ou óticas especiais. Neste capítulo abordare1nos as 
propriedades e aplicações de vários tipos de materiais que têm papéis impor
tantes na sociedade moderna. O objetivo é mostrar como podemos entende r 
muitas propriedades físicas e químicas especiais aplicando os prin cípios abor
dados nos capítulos anteriores. 

Este capítulo levanta o ponto importante de que ns propriedades 111acrosc6-
picns observáveis dos 111ateriais siio o resultado das estruturas e processos e111 níveis 
atônlico e 1nolecular. 

12.1 Cristais líquidos 

Quando um sólido é aquecido até seu ponto de fusão, a energia ténnica 
adicionada vence as força$ intermoleculares de a tração que fornecen1 ordem 
molecuJar ao sólido. C1CD> (Seção 11.l ). O Hguido que se forma é caracterizado 
por orientações moleculares aleatórias e considerável movimento molecular. 
En tretanto, algumas substâncias exibem comportamento mais complexo à me
dida que os res pectivos sólidos são aquecidos. 

Em 1888, Frederick Reinitzer, um botânico a ustríaco, descobriu que um 
composto orgânico que estava estudando, o benzoato de colesterila, tem pro
priedades interessantes e incomuns. Qu.ando aquecida, a substân.cia fu n
de-se a 145 ºC para formar Llffi liqLLido leitoso e viscoso; a 179 ºC o líquido 
leitoso repentinamente se torna límpido. Quando a substância é resfriada, 
o processo inverso ocorre: o liquido transparente torna-se viscoso e leitoso a 
179 "C (Figura 12.1) e o líquido viscoso se solid ifica a 145 ºC. O trabalho de 
Reinitzer representa o primeiro relatório sistemático sobre o que podemos 
chamar cristal l íqu ido. 

Em vez de passar diretamente da fase sólida para a liquida quando aqLteci
das, algumas substâncias, corno o benzoato de colesterila, passam por uma fase 
intern1ediária, fase liquida cristalina que ten1 parte da estrutura dos sólidos e 
parte da liberdade de movimento gue os líquidos possuem. Por causa da or
ganização parcial, os cristais líquidos podem ser muito viscosos e possuem 

~ O que está por vir ..,. 

• Aprenderemos as caracteristicas 
dos cristais lfq11idos; o que os dis
tingue dos líquidos ordinários 
e as características estruturais 
que promovem o comportamen
to líquido cristalino. 

• Exploraremos polf111eros sintéti
cos, moléculas grandes formadas 
a partir de moléculas 1110110111éri
C/IS de baixa massa molecular. Os 
polímeros são formados ma is co
mumcntc por reações de polime
rização por adição ou co11de11S11çào. 
Suas propriedades físicas e quími
cas os tomam apropriados para 
muiros usos práticos. 

• Os materiais usados nas aplica
ções biomédicas (isto é, no conta
to íntimo com organismos vivos) 
são chamados bío11wleriais. Vere
mos que um biomaterial deve 
atender a muitas exigências para 
ser apropriado para aplicações 
como válvuJas card.iacns, tecidos 
artificiais ou componentes para 
substituição de bacia. 

• As cerfi111icns são materiais inor
gânicos não-metálicos. Elas en
contram aplicações em muitas 
áreas onde dureza, estabilidade a 
altas temperaturas e resistência à 
corrosão são in1portantes. 

• Muitos n1ateriais a baixa tempe
ratura sofrem uma transição de 
~para um estado no qual per
dem tcx:la a resistênda ao Auxo de 
elétrons. Essa propriedade é co
nhecida como s11perco11rl11tividnde. 
Aprenderenlos algumas caracte-
rfsticas do estado supercondutor e 
os tipos de materiais que exibem 
supercondutividade. 

• Examinaremos a natureza e os 
usos de fil111es finos bem como 
alguns dos métodos usados para 
fabricá-los. 
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(a) 

(b) 

Figura 12.1 (a) Benzoato de 
colesterila fundido a temperatura 
acima de 1 79 ºC. Nessa região de 
temperatura a substância é o líquido 
límpido. Observe que o que está 
escrito na superfície do béquer, atrás 
do tubo de ensaio da amostra, pode 
ser lido. (b) Benzoato de colesterila a 
temperatura entre 1 79 ºC e seu 
ponto de fusão, 145 ºC. Nesse 
intervalo de temperatura, o 
benzoato de colesterila exibe urna 
fase leitosa líquida cristalina. 

Figura 12.2 Dispositivo portátil 
sem fio com visor de cristal líquido. 

propriedades intermediárias entre as das fases sólida e liquida. A região na qual 
eles exibem essas propriedades é marcada pelas temperaturas de transição 
nítidas, como no exemplo de Reinitzer. 

Desde a época de sua descoberta, em 1888, até 30 an.os atrás, os cristais lí
quidos foran1 basicamei1te uma curiosidade de Laboratório. Hoje são muito 
usados como sensores de pressão e temperatura e como visores de dispositi
vos elétricos, como relógios digitais, calculadoras, notebooks e pnl1t1 tops (Figura 
12.2). Os cristais líquidos podem ser usados para essas aplicações porque as 
forças intermoleculares fracas que mantêm as moléculas unidas em um cristal 
liquido são facilmente afetadas por variações na temperatura, pressão e cam
pos magnéticos. 

Tipos de fases líquidas cristalinas 
As substâncias que formam cristais líquidos são geralmente compostas de 

moléculas longas na forma de tubos. Na fase líquida normal, essas moléculas 
estão orientadas aleatoriamente (Figura 12.3(a)). As fases líquidas cristalinas, 
em contraste, exibem certa organização das moléculas. Dependendo da natu
reza da organização, os cristais líqtúdos podem ser classificados como nemáti
cos, esméticos ou colestéricos. 

Na fase liquida cristalina nemática as moléculas estão alinhadas ao longo 
de seus eixos longos, mas não existe organização em relação aos lados das mo
léculas (Figura 12.3(b )). O arranjo das moléculas é parecido com o de uma mão 
cheia de lápis cujas pontas não estão alinhadas. 

Nas fases liquidas cristalinas esméticas as moléculas exibem orgrulização 
adicional além daquela da fase nemática. As fases esméticas lembram uma 
mão cheia de lápis cujas pontas estão mais próximas do alinhamento. Existem 
diferentes tipos de fases esméticas, designadas pelas letras A, B, C etc. Na fase 
esmética A as moléculas estão arranjadas en1 camadas, com seus eixos longos 
perpendiculares às camadas (Figura 12.3(c)). Outras fases esméticas exibem 
diferentes tipos de alinhamentos. Por exemplo, na fase esmética C as molécu
las estão a linhadas com seus eixos longos inclinados em relação às camadas 
nas quais as moléculas estão empilhadas (Figura 12.3(d)). 

Duas molécul.as que exibem fases líquidas cristalinas são rnostradas na Fi
gura 12.4. Elas são razoavelmente longas em relação às espessuras. A ligação 
dupla C = N e os anéis de benzeno adicionam dureza. Os anéis planos do ben
zeno ajuda1n as moléculas a se empilharem umas contra as outras. Além disso, 
n1uitas moléculas de c.ristais líquidos contêm grupos polares; estes dão ori
ge1n a interações dipolo-dipolo que promovem alinhamentos nas moléculas. 
aao (Seção 11 .2) Assim, as moléculas organizam-se de maneira bastante na-

tural ao longo de seus eixos longos. 
Entretanto, elas podem girar ao redor 
de seus eixos e deslizarem paralela
mente umas em relação às outras. Nas 
fases esméticas as forças intermolecu
lares (como forças de dispersão de 
London, atrações djpolo-dipolo e liga
ções de hidrogênio) limitam a habili
dade de as moléculas deslizarem sobre 
as outras. 

A Figura 12.5 mostra a organização 
da fase liquida cristaJina colestérica. 
As moléculas estão alinhadas ao longo 
dos eixos longos como em cristais líquidos 
nemáticos, mas e.las estão arranjadas em 
camadas con1 as moléculas em cada pla
no levemente torcidas em relação às mo
léculas nos planos acin1a e abaixo. E5.5eS 



(a) Líquido norn1al (b) Cristal liquido 
nemático 
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1 
(e) Cristal líquido 

esmético 
(d) CriStal líquido 

esmético e 
Figura 12.3 Organização nas fases líquidas cristalinas, como comparado com um líquido normal (líquido não-cristalino). 

o CH=N 

o 

o 

o 
11 

C-OH 

21-47 ºC 

108-147 ºC 

Figura 12.4 As estruturas e os intervalos de temperatura de cristal líquido de dois materiais líquidos cristalinos típicos. 
O intervalo de temperatura indica a faixa de temperatura na qual a substância exibe comportamento líquido cristalino. 

Estrutura colestérica 

(a) 

cristais líquidos são assim chamados porque muitos 
derivados do colesterol adotam essa estn1tura. A natu
re7..a espiraJ da organização molecular produz padrões 
de coloração inusitados com a luz visível. Variações na 
temperatura e pressão mudam a ordem e, consegüen
temente, a cor (Figura 12.6). Os cristais líquidos colesté
ricos têm sido usados para monitorar vadações de 
temperatura em situações em que os .métodos conven
cionais não são praticáveis. Por exemplo, eles podem 
detectar pontos quentes em circuitos microeletrônicos, 
capazes de apontar a presença de falhas. Eles podem 
também ser acomodados dentro de termômetros para 
medir a temperatura na pele de crianças. 

-

(b) 

Figura 12.5 (a) Organização 
em um cristal líquido colestérico. 
As moléculas em camadas 
sucessivas são orientadas em 
ângulo característico em relação 
aos das camadas adjacentes para 
evitar interações repulsivas. O 
resultado é um eixo parecido com 
parafuso, como mostrado em (b). 

Figura 12.6 A experiência mostra 
que sempre ocorre uma mudança 
de cor em um material líquido 
cristalino cotestérico em função da 
temperatura. 
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12.2 

COMO FAZER 12.1 

Qual das seguintes substâncias apresenta maior probabilidade de exib.ir comportan1ento de líquido cristalino? 

CH3 
1 . 

CH3-CH2-C-CH2-CH3 
1 

CH3 

(i) 

o N=N o 
(ii) 

o 
(iii) 

Solução 

o 
li 
C-OCH3 

Análise: temos tr~s moléculas com diferentes estruturas moleculares e pedem-se determinar se há probabilidade de 
alguma delas ser uma substância Líquida cristalina. 

Planejamento: precisamos identificar as características estruturais de cada caso que podem induzir a comporta
mento de Líquido cristalino. 

Resolução: a molécula (i) provavelmente não é um Líquido cristalino porque ela não contém estrutura axial longa. A 
molécula (iii) é iônica; os pontos de fusão geralmente altos dos n1ateriais iônicos (Seção 8.2) e a ausência de um eixo 
longo característico faz com que seja improvável que ela apresente comportamento de líquido cristalino. A molécula 
(ii) possui o eixo longo característico e os tipos de características estruturais que em geral são vistas cm cristais líqui
dos (Figura 12.5). 

PRATIQUE 

Sugira uma razão pela qual a seguinte molécula, o decano, não exibe comportamento de cristal liquido: 

0-13CH2o-I2C~CH2C~CH2CH2CH2CI-!3 
Resposta: como pode ocorrer rotação ao redor das ligações simples carbono-carbono, as moléculas cujo esqueleto 
consiste em ligações simples C-C são muito flexíveis; as moléculas tendem a forJnar espirais de maneira aleatória, e 
não na forma de tubos. 

Polímeros 

A abordagem da química até esse ponto tem se detido basicamente en1 moléculas de massa molecuJar regular
me11te baixa. Entretanto, na natureza encontramos muitas substâncias com massa n1olecu.lar n1uito alta, chegando 
a milhões deu. O amido e a celulose existe.m em abundância em. plantas; as proteínas e os ácidos nucleicos são en
contrados tanto em plantas quanto em animais. Em 1827, Jons Jakob Berzelius inventou a palavra polímero (do 
grego polys, 'muitos', e nieros, 'partes') para denominar substâncias de massa molecular alta formadas a partir da 
poli111eriz.ação (união) de monômeros, moléculas com massa n1olecular baixa. 

Por um longo período, os humanos processaram polímeros naturais, como Lã, couro e borracha natural, para 
formar materiais úteis. Durante os últin1os 60 anos ou mais, os químicos têm aprendido a formar polímeros sinté
ticos pela polimerização de monômeros por 1neio de reações qu(mjcas contro.ladas. A grande maioria desses 
polímeros sintéticos tem esqueleto de ligações carbono-carbono porque os átomos de carbono têm habilidade 
excepcional em formar ligações fortes e estáveis entre si. 
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A química no trabalho Visores de crista l líquido 

Os cristais liquides são bastante utilizados em dispositi
vos de visores de cristal líquido (LCD) controlados eletrica
mente em relógios, calculadoras e telas de computador, 
como ilustrado na Figura U.2. Essas aplicações são possíveis 
devido a uma variação do campo elétrico na orientação das 
moléculas do cristal liquido, afetando, assim, as proprieda
des óticas do dispositivo. 

Os LCDs possuem uma variedade de desenhos, mas a es
trutura ilustrada na Figura 12.7 é típica. Uma camada fina (5 
- 20 pm) de material liquido cristalino é colocada entre ele
trodos de vidro transparente que conduzem eletricidade. A 
luz ordinária passa por um polarizador vertical que permite 
passar apenas a luz no plano vertical. Mediante um processo 
especial as moléculas do cristal líquido são orientadas de tal 
forma que as moléculas na lâmina frontal ordenadas verti
calmente, e as da lâmina de baixo, orientadas horizontal
mente. As moléettlas entre as duas variam na orientação de 
maneira regular, como mostrado na Figura 12.7. Os visores 
desse tipo são chamados 1nen1áticos torcidos'. O plano de 
polarização da luz é girado em 90° à medida que ele passa 

(a) 

Vol tagem desl.igada (cJaro) 

Cristal liquido 

\ 
4~/ 

pelo dispositivo, ficando na orientação correta para passar no 
polarizador horizontal. Em um visor de relógio um espelho 
reflete de volta a luz e a luz reton1a seu caminho; o dispositi
vo então parece brilhar. Quando uma voltagem é aplicada às 
lâminas, as moléculas do líquido cristalino atinham-se com a 
voltagem (Figura 12.7(b)). Os raios de luz são orientados 
apropriadamente para passar através do polarizador hori
zontal, e o dispositivo parece escuro. 

As telas de computadores empregam a iJurninaçào por trás 
em vez de luz refletida, mas o princípio é o mesmo. A tela de 
computador é divídida em un1 grande nú1nero de pequenas 
células, com as voltagens em pontos da superfície da teJa 
controladas por transistores feitos de filmes finos de silício 
amorfo. Filtros de cor azul-verde-vermelha são empregados 
para fornecer todas as cores. Todo o visor é reabastecido à 
freqüência de aproximadamente 60 Hz, de forma que o visor 
pode mudar rapidamente em relação ao tempo de resposta 
do olho hun1ano. Visores desse tipo são avanços notavel-
1nente técnicos, baseados na combinação de descobertas ci
entíficas básicas e engenharia criativa. 

Polarizador 
vertical 

Eletrodo de Eletrodo 
segmento comum 

Polaàzador 
horizontal 

Refletor 

I 

Figura 12.7 Il ustração esquemática da 
operação de um visor de cristal líquido 
nemático (LCD). (a) A luz ordinária, que é 
polarizada em todas as direções, passa por 
um polarizador vertical. A luz polarizada 
verticalmente, em seguida, passa na 
camada de líquido cristalino, onde o plano 
de polarização é girado a 90°. Ela passa 
através do polarizador horizontal, é 
refletida, e retoma seu caminho para 
fornecer um visor claro. (b) Quando uma 
voltagem é passada no eletrodo de 
segmento que cobre a pequena área, as 
moléculas do cristal líquido alinham-se ao 
longo da direção do caminho da luz. Assim, 
a luz polarizada verticalmente não é girada 
a 90° e é incapaz de passar através do 
polarizador horizontal. 

/, \ 
(b) ~--

/ ,"\ / 
\ 

Cristal líquido 

Voltagem ligada (escur o) 

Polimerização por adição 

A área circundada pelos eletrodos 
de segmentos transparentes, dessa forma, 
aparece escura. Os relógios digitais 
normalmente têm esses visores. 

O exemplo mais simples de uma reação de polimerização é a forn1ação do polieti/e110 a partir das moléculas do 
etileno. Nessa reação a dupla ligação em cada molécula de etileno 'abre' e dois dos elétrons originalmen te nessa 
ligação são usados para fom1ar uma nova ligação simples C-C com duas outras moléculas de etileno: 
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íH0 f}I\ íH0 f}I\ íH0 f}I\ 7 y 1 7 1 1 
· ·· C=C C=C C=C ··· - ···-C-C-C-C-C-C-··· 

H/ "-H H/ "-H H/ "-H 1 1 1 1 1 1 
HHl1HHH 

Etileno Polietileno 

. . . + + 

A poümerização que ocorre pelo acoplamento de monômeros usando suas ligações múltiplas é chan1ada poJj
merização por adição. 

Podemos escrever a equação para a reação de polimerização como segue: 

H H 
1 1 e-e [12.1] 

1 1 
H H 

li 

Aqui a letra n é o número grru:tde-de centenas a muitos milhares- de moléculas monoméricas (nesse caso, 
o etileno) que reagem para formar uma molécula polimérica grande. Dentro do polímero a unidade que se repete 
(a unidade entre colchetes) aparece ao longo de toda a cadeia. As pontas da cadeia são arrematadas por ligações 
carbono-hidrogênio ou qualquer outra, de forma que os carbonos laterais tenhaJ11 quatro ligações. 

O polietileno é um material muito importante; mais de 9 bilhões de quilogramas são produzidos nos Estados 
Unidos a cada ano. Apesar de sua composição ser simples, o polímero não é fácil de ser preparado. Somente 
depois de muitos anos de pesquisa, identificaram as condições corretas e os catalisadores apropriados para fa
bricar um polímero comercialmente útil. Hoje são conhecidas muitas formas diferentes de polietileno, variando 
muito nas propriedades físicas. Os polimeros de outras composições químicas fornecem uma variedade ainda 
maior de propriedades físicas e quimicas. A Tabela 2.1 relaciona vários outros polímeros comuns obtidos por 
polimerização por adição. 

TABELA 12.1 Polímeros de importância comercial 

Polímeros 

Polín1eros por adição 
Polietileno 

Polipropileno 

Poliestireno 

Cloreto de polivinila 

Polímeros por condensação 
Poliuretano 

Estrutura 

CH 2-CH 
1 

CH3 

CH2- CH 
1 

Cl 

li 

li 

" 
C-NH-R-NH-C-0-R'-O 
11 li o o 

R, R' = -CH2-CH2- (por exemplo) 
li 

Usos 

Filmes, embalagens, garrafas 

Utensílios de cozinha, fibras, 
instrumentos 

Embalagens, recipientes 
descartáveis para alimentos, 
isolantes 

Instalação de encanamentos, 
filn1es transparentes para 
empacotamento de carnes 

'Espuma' para enchimento de 
móveis, isolante em spray, peças 
auto111otivas, calçados, 
revestimentos impermeáveis 
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TABELA 12.1 Polímeros de importância comercial (conlinuação) 

Poli meros 

Tereftalato de polietileno 
(um poliéster) 

Náilon 6,6 

Polimerização por condensação 

Estrutura 

10-CH -CH2-0-C 
2 li 

o ~1. 
lNH-t-CH2°16NH-C-(CHi)4-Cr 

li li o o ,, 

Usos 

Cadarço para tecidos de pneus, 
fita magnética, vestuário, garrafas 
de refrigerante 

Mob11ias, vestuário, fibras de 
carpete, Linhas de pescar, misturas 
de polímeros 

Um segundo tipo geral de reação usada para sintetizar polímeros comerciaJmente importantes é a polimeri
z ação por co ndensação . Em uma reação de condens ação, duas moléculas são tuúdas para formar uma molécula 
major pela eLiminação de uma m.olécuJa pequena, como H 20. Por exemplo, uma amina (composto contendo o gru
po -NH2) reagirá com um ácido carboxílico (composto contendo o grupo -COOH) para formar uma ligação entre 
N e C com a formação de H20. 

H O H O 
1 -------~ li 1 li 

- ..LH + H-0- C- _ _. -N-C- + H,O [12.2] \ ______ __.. -

+ + 

A química no trabalho Plásticos reciclados 

Se você olhar na base de um recipiente, provavel
mente verá um símbolo de reciclagem conte11do um 
número, como visto na Figura 12.8. O número no meio 
do súnbolo de reciclagem e a abreviatura abaixo dele 
inrucam o tipo d e poli:mero do qual o recipiente é feito, 
como resumido na Tabela 12.2. (As estruturas químicas 
desses polímeros Sei.o mostradas na Tabela 12.1.) 

TABELA 12.2 Categorias usadas para materiais 
poliméricos reciclados nos Estados Unidos 

Número Abreviatura Pollmero 

] PET TetraftaJato de poUetileno 

2 f-TOPE Polietileno de a lta 
densidade 

3 V Ooreto de polivinila (PVC) 

4 LDPE Polietileno de baixa 
densidade 

5 PP Polipropileno 

6 PS Poliestireno 

7 Outros 

Esses símbolos tornam possível separar os reci
pientes por suas composições. Em geral, quanto mais 
baixos os números, maior a facilidade com a qual o ma
terial pode subseqüentemente ser reciclado. 

Figura 12.8 Os recipientes de plástico têm símbolos em 
suas bases indicando as respectivas composições e 
adequação para reciclagem. 
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e) FILME 
~'i Síntese do náilon 6, 1 O 

Os polímeros formados a partir de dois monômeros diferentes são chama
dos copolím eros. Na formação de muitos náilons, uma dia11iína1 um composto 
com um grupo -NH2 de cada lado, reage con1 um diácido, um composto com um 
grupo -COOH de cada lado. Por exemplo, o náilon 6,6 é formado quando uma 

diamina que tem seis carbonos e um grupo amino de cada lado reage com o ácido adípico, que também tem seis 
átomos de carbono. 

o o 
li li 

NH(CHi.}5NH-C(CHi.)4C 
11 
+ 2nH20 [l2.3] 

Diamina Ácido adípico Náilon 6,6 

U1na reação de condensação ocorre em cada lado da dia mina e do ácido. Os con1ponentes de H 20 são rompidos; 
ligações N - C são formadas entre as moléculas. A Tabela 12.1 relaciona o náilon 6,6 e alguns outros polímeros comw1S 
obtidos por polimerização de condensação. Observe que esses poümeros têm esqueletos contendo átomos de N ou 
de O, bem como átomos de C. No Capítulo 25 veremos que as proteínas també1n são polímeros de condensação. 

Figura 12.9 Um segmento de 
cadeia de polietileno. O segmento 
mostrado consiste em 28 átomos 
de carbono. Nos polietilenos 
comerciais, os comprimentos das 
cadeias variam de 1 0 3 a 1 Q5 

unidades de CH2• Como essa 
ilustração esclarece, as cadeias são 
flexíveis e podem formar espirais 
bem como torcer de maneiras 
aleatórias. 

Tipos de polímeros 
Os plásticos são materiais que podem ser fabricados em vários formatos, 

geralmente por aplicação de calor e pressão. Os materiais termoplásticos po
dem ser remodelados. Por exemplo, recipien tes plásticos para leite são feitos a 
partir de polietileno de massa 1nolecular alta. Esses recipientes podem ser fu n
didos, e o polímero reciclado é destinado a outro uso. Em contraste, um plásti
co termocurado é modelado por processos quín1icos; em conseqüência, não 
pode ser remodelado faci lmente. 

Un1 elastômero é um material gue exibe comportamento de borracha e 
e lástico. Quando é esticado ou dobrado, retorna à forma original na ocasião da 
reti rada da força defonnante, desde que ele n ão tenha sido distorcido além de 
seu limite elástico. Alguns polímeros, como o náilon e o poliéster, também po
dem ser modelados en1 fibras que, como os cabelos, são muito longas se com
paradas com sua área transversal, e não são e lásticas. Essas fibras podem ser 
usadas para fabricar tecidos e cordões e ser adaptadas para roupas, cadarço, 
tecidos de pneus e outros objetos úteis. 

Estruturas e propriedades físicas dos polímeros 
As fónnulas estruturais simples dadas para o polietileno e outros políme

ros são enganosas. Como cada átomo de carbono está rodeado por quatro liga
ções, os átomos são arranjados de maneira tetraédrica, de forma que a cadeia 
não seja reta como tí11hamos representado. Além disso, os átomos estão relati
vamente livres para girar ao redor das Ligações sLmples C - C. Em vez de ser 
retas e rígidas, as cadeias são flexíveis e dobram-se con1 facilidade (Figura 
12.9). A flex ibilidade nas cadeias moleculares faz com que os materiais poli
méricos sejam 1nuito flexíveis. 

Tanto os polímeros sintéticos quanto os naturais geralmente consistem 
em uma coleção de 1nacromoléculas de diferentes 1nassas moleculares. De
pendendo das condições de formação, as massas molecuJares poden1 ser 
distribuídas por uma faixa muito grande ou ser agrupadas muito próximas 
de um valor médio. Em parte devido a essa distribuição nas massas mole
culares, os polímeros são, em geral, materiais amorfos (não-cristalinos). Em vez 
de exibir fases cristalinas bem-definidas com pontos de fusão nítidos, amo
lecem em uma faixa de temperaturas. Entretanto, eles p odem possuir u1na 
ordem de Limite curto em algumas regiões do sólido, com cadeias alinhadas 
em redes regulares, como mostra a Figura 12.10. A extensão de tal organiza
ção é indicada pelo grau de cris talinidade do polímero. Esta pode, freqüen-
temente, ser ampliada por estiramento ou puxão mecânico para a linhar as 

cadeias à medida que o polimero fundido é passado por pequenos buracos. As forças intern1olecu lares entre as 
cadeias poliméricas as mantêm u n idas em regiões cristalinas organizadas, tornando o polímero mais denso, 
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mais dttrO, menos solúvel e mais resistente ao calor. A Tabela 12.3 mostra 
como as propriedades do polietileno variam à proporção que o grau de cris
talinidade aumenta. 

A estrutura linear simples do polietileno é útil para as interações intermo
leculares que levam à cristalinidade. Ei1tretanto, o grau de cristalinidade no 
polietileno depende muito da massa molecular média. A poli.merização restLl
ta em uma mistura de n1acron1oléc11las (moléculas grandes) com n variável e, 
p or isso, com massas moleculares variáveis. O chamado polietileno de baixa 
densidade, usado na forn1ação de filmes e foll1as, tem massa molecular mé
dia na faixa de 104 u e ramificações de cadeia amplas, isto é, existem cadeias 
laterais fora da cadeia prú1cipal do polímero, como ramais curtos que se divi
dem a partir da linha férrea principal. Esses ramais inibem a formação de re
giões cristalli1as, reduzindo a densidade do material. O polietileno de alta 
densidade, usado para fazer garrafas, tambores e canos, tem massa molecu
lar média na faixa de 106 u. Essa forn1a ten1 me11os ramificações e maior grau 
de crista Unidade. Os poli etilenos de a i ta e baixa densidades são ilustrados na 
Figura 12.11. 

T ABElA 12. 3 Propriedades do polietileno como função da cristalinidade 

Cristal inidade 

55°/o 62o/o 70o/o 

Ponto de fusão ("C) 109 116 125 

Dens idade (g/ cm3
) 0,92 0,93 0,94 

Firmeza• 25 47 75 
Pressão resultante" l.700 2.500 3.300 

Regiões organizadas 

Figura 12.1 O Interações entre as 
cadeias poliméricas. Nas regiões 
indicadas por círculos, as forças 
que agem entre os segmentos de 
cadeias poliméricas adjacentes 
levam a uma organização 
semelhante à o rganização nos 
cristais, embora menos regular. 

77o/o 85°/o 

130 133 
0,95 0,96 

120 165 
4.200 5.100 

,. Esses resultados de testes mostrani qu.e a força mecânica do pollmero au.n1enta com o aumento da cristalinidade. A unidade física para o teste 
de firmeza é psi x 10..J (psi = libra por polegada quadrada); e a unidade para o teste de pressão resultante é psi. A abordagem d<l s ignificado exa
to desses testes está além do objetivo deste livro. 

1 

1 

(a) (b) 

Figura 12.11 (a) Ilustração 
esquemática da estrutura do 
polietileno de baixa densidade (LDPE) 
e uso típico do fi lme de LDPE para 
fabricação de sacos de armazenagem 
de alimentos. (b) Ilustração 
esquemática da estrutura do 
polietileno de alta densidade (HDPE) e 
recipientes fabricados a partir dele. 
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Várias substâncias podem ser adicionadas aos polímeros para fornecer proteção contra os efeitos da luz do 
sol ou contra a degradação pela oxidação. Por exemplo, sais de rnanganês(ll), como hipofosfito de manganês(Il), 
Mn(H2P02) 2, e sais de cobre(!) em concentrações tão baixas quanto 5 x 1040/o, são adicionados aos náilons para 
dar proteção contra a luz e a oxidação, além de ajudar a manter a brancura. As propriedades físicas dos .materiais 
poliméricos podem ser extensivamente 1nodificadas pela adição de substâncias com massas moleculares mais 
baixas, chamadas plnstificnntes, para reduzir a extensão das interações entre as cadeias e, portanto, tornar o poü
n1ero mais maleável. O cloreto de polivinila (PVC) (Tabela 12.1), por exemplo, é un1 material de alta massa mole
cular, duro e rígido, usado para fabricar canos de esgoto. Entretanto, quando combinado com uma substância 
apropriada de n1assa molecular mais baixa, ele forma tun polímero flexível que pode ser usado na confecção 
de botas de chuva e peças para bonecas. Em alguns objetos, o plastificante pode ser perdido com o tempo por 
causa da evaporação. À medida que isso acontece, o plastificante perde sua flexibilidade e torna-se sujeito à 
quebra. 

Figura 12.12 Cadeias de 
polímeros de ligação cruzada. 
Os grupos de ligação cruzada 
(verdes) restringem os movimentos 
relativos das cadeias poliméricas, 
tornando o material mais duro e 
menos flexível. 

Polímeros de ligação cruzada 
Os polímeros podem se tomar mais firmes pela introdução de Ligações quí

micas entre as cadeias poliméricas, como ilustrado na Figura 12.12. A formação 
de ligações entre as cadeias é chamada reticulação. Quanto maior o número de 
ligações cruzadas em um poümero, mais rígido é o material. Enquanto os 
materiais termoplásticos consistem em cadeias poliméricas independentes, 
os polímeros termocurados tornam-se de ligação cruzada quando aquecidos e, 
por meio disso, mantêm suas formas. 

Um exemplo importante de reticulação é a vulcanização da borracl1a 
natural, processo descoberto por Charles Goodyear em 1839. A borracha natu
ral é formada a partir de urna resina liquida derivada do córtex mais interno da 
árvore Heuea brasíliensis. Quimi.camente, é um polímero do isopreno, C5H8. 

CH3 H 
(11 + 2) "e-e/ 

CH/' ~CI-12 
lsopreno 

CH3 H 
"c=c/ 

~cH( "cH2 
[12.4) 

Borracha 

Como a rotação ao redor de uma ligação carbono-carbono não ocorre com facilidade, a orientação dos grupos 
ligados aos carbo11os é rígida. Na borracha natural, as extensões da cadeia estão do mesmo lado das ligações du
plas, como mostra a Equação 12.4. Essa forma é chamada de cis-poliisopreno; o prefixo eis é derivado da frase latina 
que significa 'do mesmo lado.' 

A borracha natural não é um plástico útil porque é mujto macia e muito reativa quimjcamente. Goodyear des
cobriu acidentalmente que adicionar enxofre à borracha e, em seguida, aquecer a mistura faz com que a borracha 
fique mais dura, além de reduzir a suscetibiUdade à oxidação Ol.L ao ataque químico. O enxofre transforma a bor
racha em um polímero termocurado, reticulando as cadeias poliméricas por reações em algumas das ligações 
duplas, con10 exemplificado esquematicamente na Figura 12.13. A reticulação de aproximadamente So/o das liga
ções duplas cria uma borracha flexível e resistente. Quando a borracha é esticada, as ligações cruzadas ajudam a 
prevenir que as cadeias deslizem; dessa forma, a borracha retém sua elasticidade. 
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(a) (b) 

Figura 12.13 A estrutura de uma parte da borracha natural polimérica é mostrada em (a). Existem ligações duplas 
carbono-carbono a intervalos regulares ao longo da cadeia, como mostrado na Equação 12.4. (b) Cadeias de quatro 
átomos de enxofre foram adicionadas transversalmente entre duas cadeias poliméricas pela quebra de uma ligação dupla 
carbono-carbono em cada cadeia. 

COMO FAZER 12.2 

Se supusermos que existem quatro átomos de enxofre por conexão cruzada, qual a massa de enxofre por grama de iso
preno, C,H"' necessária para estabelecer uma ligação cruzada, como ilustrado na Figura 12.3, co.m 5°/o de unidades de 
isopreno na borracha? 

Solução 

Análise: pede-se calcular a massa de enxofre necessária por grama de isopreno. 

Planejamento: precisamos avaliar a razão de átomos de enxofre por unidades de isopreno, com base na Figura 12.13, 
na seqüência reduzir a massa de enxofre necessária para perfazer 5°/o de ligações cruzadas. 

Resolução: podemos ver, a partir da figura, que cada ligação cruzada envolve oito á tomos de enxofre para cada duas 
unidades de isopreno; isso significa que a ra.zão de S para C5H8 é quatro. Assim, com 5o/o (0,05) de unidades de isopre
no reticuladas, temos: 

PRATIQUE 

(1,0gdeCsHs)( l moldeC5H8 ) ( 4molsdeS )(32,J gdeS)(O,OS)=0,09gdeS 
68, 1 g de C5H 8 l mol de C5H. 1 mol de S 

Como você espera que as propriedades da borracha variem conforme a porcentagem de enxofre no produto vulca
nizado au1nenta? Justifique sua resposta. 

Resposta: a borracha será mais dura e rnenos flexível à medida que a porcentagem de enxofre aumentar devido ao 
aumento do grau de ligações cruzadas, que une covalentemente as cadeias poliméricas. 

A ligação cruzada é também encontrada no polímero formado pela melanina e pelo formaldeído, ilustrado na 
Figura 12.17. Apesar de não ser óbvio a partir desse desenho bidimensional, a ligação c:ruzada es tende-se en1 três 
dimensões, criando um material duro, rígido e quimicamente estável. Essa classe de polímeros termocurados é 
encontrada em produtos como apare1J1os de jantar, revestimentos e na Fórmica™ para revestimentos de n1óveis. 

12.3 Biomateriais 

Para a abordagem que este livro enfoca, um biomateria l é qualquer material que tem aplicação biomédica. 
O material poderá ter uso terapêutico, por exemplo, no tratamento de ferimento ou doença. Ou poderá ter uso 
diagnóstico, como parte de um sistema para identificar doença ou para monitorar certa quantidade como o nível 
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A química no trabalho A caminho do carro plástico 

Muitos pol1meros podem ser formulados e processados 
para ter resistência estrutural suficiente, rigidez e estabilida
de ao calor para substituir metais, \ridros e outros materiais 
em várias aplicações. Os supo.rtes para motores elétricos e 
utensílios de cozinha, como cafeteiras e abridores de lata elé
tricos, por exemplo, são agora comumente fabricados a par
tir de polímeros especialmente formulados. Os polfrnero;; de 
e11ge11!1aria são fabricados sob medida para aplicações espe
cíficas pela escolha dos poHmeros, mistura de polímeros e 
modificações nas etapas de processamento. Eles geraln1ente 
têm custos mais baixos ou performance superior sobre os 
materiais que eles substituem. Além disso, modelar e colorir 
as peças específicas, bern como suas montagens para fabricar 
o produto final, é normalmente mais fácil. 

Os automóveis modernos fomecen1 muitos exemplos da 
invasão dos polimeros de engenharia no projeto e construção 
de automóveis. O interior dos carros vem há muito sendo 
fabricado principaln1ente com material plásti.co. Com o de
senvolvimento de materiais de alto desempenho, progresso 
significante tem sido feito na introdução de poümeros de 
engenharia como componentes de motor e peças da estrutu-

Figura 12.14 O sistema de injeção em motores V-8 da 
Ford Motor Company é fabricado a partir de nái lon. 

Figura 12.15 Os pára-lamas desse novo Fusca são feitos 
de General Electric Noryl GTX, um composto de nállon e 
éter polifenileno. 

ra do carro. A Figura 12.14, por exemplo, mostra o sistema de 
injeção em uma série de motores Ford V-8 de picape e fur
gão. O uso de polímeros de engenharia nessa aplicação eli
mina trabalhos em máquinas e várias etapas de montagem. 
O s istema de injeção, feito de náilon, é estável a altas tempe
raturas. 

As peças da carroceria do carro podem ser fabricadas a 
partir de polímeros de engenharia geralmente n1enos pesa
dos que os componentes que eles substituem, otimizando as
sinl a economia de combustível. Os pára-lamas do novo 
Fusca da Volkswagen (Figura 12.15), por exemplo, são feitos 
de náilon reforçado com um segundo polímero, éter de polí
fenileno (ppe), que tem a seguinte estrutura: 

o o o o o-

" 

Como o polímero éter de polifenileno é linear e bastante 
rígido, o ppe fornece rigidez e retenção de forma. 

Uma grande vantagem de muitos polímeros de enge
nharia sobre os metais é que eles eliminam a necessidade de 
caras etapas de proteção contra corrosão na fabricação. 
Além disso, algumas formulações de poUmeros de enge
nharia permitem que e les sejam formados na cor desejada, 
elinlinando, portanto, etapas de pintura (Figura 12.16). 

Figura 12.16 Esse carro experimental tem carroceria de 
plástico de policarbonato e polibutileno. 
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(b) 

Figura 12.17 (a) Reação de condensação entre uma molécula de formaldeído e duas de melamina inicia a formação de 
polímero. (b) Estrutura do polímero melamina- formaldeído, um material de ligação altamente cruzada. 

de glicose no sangue. Quer o uso seja terapêutico ou diagnóstico, o bion1aterial estará em contato com fluidos bio
lógicos, devendo esse material ter propriedades que satisfaçao1 as exigências daquela aplicação. Por exeo1plo, um 
polímero empregad o para formar uma lente de contato descartável deve ser macio e ter superfície facilmen te ume
decida, enquanto o polímero usado para obturar um dente deve ser duro e resistente a desgaste. 

Características dos biomateriais 
As características mais importantes que influenciam na escolha de um biomaterial são a biocompatibiJidade, 

exigên.cias físicas e exigências químicas, como ilus trado na Figura 12.18. 
Biocompatibil idade Os sistemas vivos, especialmente os animais maiores, têm um conjun to complexo de prote

ções contra as invasões de outros organjsmos. O corpo tem uma extraordinária habilidade em determinar se um ob
jeto é material do próprio corpo ou se é ttm objeto estranho. Qualquer substância estranha ao corpo tem o potencia l 
de gerar uma resposta do sistema imunológico. Objetos de tamanJ10 m olecu lar são encontrados pelos anticorpos e 
rejeitados, enquanto objetos maiores induzem a uma reação inflamatória ao redor deles. Alguns materiais são mais 
biocompatíveis, isto é, eles são mais rapidamente integrados ao organismo se1n reações inflamatórias. Os fatores de
terminantes mais importantes são a natureza quimica e a textura física da superfície de um objeto. 

Exigências fís icas Um bion1aterial freqüentemente necessita sa tisfazer demandas severas. Os tubos que de
vem ser usados para substituir uma artéria defeituosa devem ser flexíveis e não podem fechar quando dobrados 
ou ao sofrer outras distorções. Os materiais usados nas substi tuições de juntas devem ser resistentes ao desgaste. 
Uma vá lvula cardíaca artificial deve abrir e fechar de 70 a 80 vezes por minuto, dia após dia, por muitos anos. Se se 
supõe uma expectativa de vida de 20 anos para uma vá lvula, isso significa aproxim adamente 750 milhões de ciclos 
de abertura e fechamento! Ao contrário de uma válvula em un1 motor de carro, o defeito em uma válvula cardíaca 
pode ter conseqüências fatais para quem a utiliza. 

Biocompatibilidade 
Compatível com 

os tecidos e Ouidos 
do organismo 

Dispos itivo de implante 

Exigências físicas 
Resistência 

Flexibilidade 
Dureza 

G J 

Exigências químicas 
Não-tóxico 

Não-reativo ou 
biodegradável 

Figura 12.18 Ilustração esquemática de um 
dispositivo feito pelo homem implantado em um 
sistema biológico. Para funcionar com sucesso, 
o dispositivo deve ser biocompatível com sua 
vizinhança e atender a exigências físicas e químicas 
necessárias, algumas das quais estão relacionadas 
para fina lidades ilustrativas. 
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Exigências químicas Os biomateriais devem ser de grau ntédico, o que significa que eles devem ser aprovados 
para uso em qualquer aplicação médica especifica. Quaisquer ingredientes presentes no biomaterial de grau médi
co devem permanecer inócuos durante toda a vida da aplicação. Os polímeros são biomateriais importantes, mas a 
maioria d.os materiais poliméricos contém contaminantes como monômeros que não reagiram, traços de catalisa
dores usados para realizar a polimerização, enchimentos ou plastificadores e aJltioxidantes e outros estabilizantes. 
As pequenas quantidades de materiais estranhos presentes em tLm polímero usado como recipiente para leite (Fi
gura 12.11) i1ào apresenta risco na aplicação, mas poderia se o mesmo material plástico fosse implantado no orga
nismo por um período longo. 

Biomateriais poliméricos 
O grau de aceitabilidade do polímero estranho pelo orgartismo é determinado pela natureza dos grupos atômi

cos ao longo da cadeia e pelas possibilidades de interações com as moléculas do próprio orgartismo. Os orga
nismos são compostos em grande parte de biopolímeros como proteínas, polissacarídeos (açúcares) e polinucleotí
deos (RNA, DNA). Aprenderemos mais sobre essas moléculas no Capítulo 25. Por agora, podemos simplesmente 
observar que os biopolímeros do nosso organismo têm estruturas complexas, com grupos polares ao longo da ca
deia polimérica. As proteú1as, por exemplo, são longos cordões de aminoácidos que formaram um polímero por 
condensação. A cadeia da proteína tem a seguinte estrutura: 

o o o o 
li li li li 

[-CH-C-N-CH-C-N-CH-C-N-CH-C-N-) 
1 1 1 1 1 1 1 

R HR .HR HR 

onde os grupos R variam ao longo da cadeia [-CH31 -CH(CH3) 2 e tc.]. Existem 20 aminoácidos diferentes presentes 
na maioria das proteínas. Em contraste, os polúneros sintetizados pelos homens são mais simples, sendo formados 
a partir de uma única unidade, ou talvez duas diferentes, que se repete, com.o descrito na Seção 12.2. Essa diferença 
e1n complexidade é uma das razões pelas quais os polímeros sintéticos são identificados pelo organismo como 
objetos estranhos. Outra razão é que podem existir poucos ou nenhum grupo polar na cadeia capazes de interagir 
com o meio aquoso do organismo. _, (Seção 11.2) 

Aprendemos na Seção 12.2 que os polúneros podem ser caracterizados por st1as propriedades físicas. Os elas
tômeros são usados como biomateriais em tubos flexíveis sobre grafite para implantar marcapasso e como cate
teres (tubos implantados dentro do orgat1isn10 para administrar n1edicação ou para drenar líquidos). Os termoplásti
cos, como o polietileno ou os poliésteres, são empregados como membranas nas máquinas de diálise do sangue e 
como substitutos de artérias sangüíneas. Os plásticos termocurados encontram usos limitados mas import antes. 
Como são duros, inflexíveis e um tanto quebradiços, são mais freqüentemente usados em dispositivos dentários 
ou aplicações ortopédicas, como substituição de juntas. Para obturar uma cárie, por exemplo, o dentista pode colo
car un1 pouco de material dentro da cárie e aplicar uma luz ultravioleta sobre o 1naterial. A luz inicia unia reação 
fotoquímica que forma um polímero termocurado duro e com m.ui tas Ugações cruzadas. 

Exemplos de aplicações dos biomateriais 
Podemos melhor apreciar os tipos de problemas encontrados no uso de biorna teria is considerando alguns ca

sos específicos. 
Substituição e reparos cardíacos O termo cnrdiovasc11lnr diz respeito ao coração, sangue e artérias sangüíneas. 

O coração é, Tlaturalmente, um órgão essencial. Um coração que pára completamente pode ser substituído por um 
órgão de um doador. Aproximadamente 60 mil pessoas sofreo1 deficiência terminal do coração a cada ano nos 
Estados Unidos; mesmo assim, apenas 2.500 corações de doadores tomam-se disponíveis para transplante. Muitas 
tentativas têm sido feitas-e continuam a ser feitas-para produz ir um coração artificial que possa servir por um 
período muito longo de tempo como substituto para o órgão natural. Não dedicaremos atenção especia l a este 
itens, exceto na observação de res ultados recentes que são bastante promissores. 

Muitas vezes ocorre de apenas uma parte do coração, como a válvula aorta, falhar e precisar de substituição. 
O reparo pode ser feito usando tecidos estranhos (por exemplo, uma válvula de coração de porco) ou o implante de 
uma válvula de coração mecânico para subs tituir uma válvula doente. Cerca de 250 mil procedimentos de substi
tuição de válvulas são realizados anualmente no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, aproximadamente 45°/o dos 
procedimentos envo.lvem uma válvula n1ecânica. A válvula mais utilizada é mos trada na Figura 12.19. Ela tem 
dois discos semicirculares que se movem para permitir que o sangue flua nos sentidos desejados à medida que o 
coração bombeia, retrocedendo em seguida para formar um lacre contra o fluxo de retomo. 
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, 
E vital minimizar o distúrbio do fl uxo enquanto o sa11gue passa pelos 

dispositivos artificiais. A rugosidade da superfície em um dispositivo provoca 
Jie1116lise, um colapso dos glóbulos vermelhos. Além disso, a rugosidade da su
perfície pode servir como sítio de adesão e colonização para bactérias 
invasoras. FiJ1almente, superfícies rugosas também promovem a coagulação 
do sangt1e, que forma coágulo sangüíneo ou grumo de sangue. Portanto, amda 
que possamos ter um pedaço perfeitan1ente fino de maqUÍJ1aria do ponto de 
vista mecânico, a válvula do coração pode não ser adequada como implante no 
longo prazo. Para minimizar os coágulos sangüíneos, os discos nas válvulas 
do coração devem ter superfície interna lisa e quimicamente merte. 

Um segundo desafio no uso de implante de válvula do coração é fixá-la no 
lugar. Como mostrado na Figura 12.19, o anel retentor que forma o corpo da 
válvula é coberto com malha de tecido. O material escolhido é o Dracon™, 
marca registrada da Ou Pont para a fibra formada a partir do tereftalato de po
lietileno (Tabela 12.1). A malha age como uma rede na qual os tecidos do corpo 
podem crescer através da malha de poliéster, fato que pode ser incomum em 
muitos outros plásticos. Aparentemente os grupos ftmcionais polares conten
do oxigênio ao longo da cadeia do poliéster produzem interações atrativas 
para facilitar o crescimento do tecido. 

Implan tes vasculares Um Íl11plante vascular é um substituto para um seg
mento de artéria doente. Onde possível, as artérias sangüíneas doentes são 
substituídas por vasos tirados do próprio corpo do paciente. Quando isso não 
é possível, materiais artificiais devem ser usados. O Dracon ™ é usado como 
reposição para artérias de diâmetro grande ao redor do coração. Para esse pro
pósito, ele é fabricado em forma tubular, plissada e entrelaçada, como mostra
do na Figura 12.20. O tubo é plissado para permitir dobradura sem que ocorra 
diminuição séria na área transversal. O implante deve integrar-se com os teci
dos vizinhos depois que ele for colocado no lugar. Deve, portanto, ter uma 
estrutura aberta, com poros da ordem de 10 µm de diâmetro. Durante o 
processo de recuperação, os vasos sangüíneos crescem dentro do implante 
e novos tecidos formam-se por toda a área. Similarmente, o politetrafluoroeti
leno [- (CF2CF:Jn-l é usado para os iJnplantes vasculares de menor diâmetro 
dos membros. 

De maneira ideal, a superfície interna do implante se tornaria revestida 
com o mesmo tipo de células que revestem as artérias nativas, mas isso nã.o 
ocorre com os materiais disponíveis na atttalidade. Em vez disso, a superfície 
interna do tubo é reconhecida como sendo estrruu1a ao sangue. As plaquetas, 
componentes circulantes do sangue, norn1almente serven1 à função de cicatri
zar ferimentos nas paredes das artérias sangüíneas. Infelizmente, elas atacam 

Figura 12.19 Válvula cardíaca 
de disco bifolicular, conhecida 
como válvula de St. Jude, em 
homenagem ao centro médico 
onde foi desenvolvida. 
As superfícies da válvula são 
revestidas com carbono pirolítico. 
Ela é presa aos tecidos vizinhos por 
um anel costurado de Dracon ™. 
SJM é uma marca registrada 
do St. Jude Medical, lnc. 

Figura 12.20 
de Dracon n .... 

Implante vascular 

as superfícies estranhas e provocam a coagulação. A busca por revestimentos mais biocompatíveis para os implan
tes é uma área de pesquisa ativa, pois até o momento existe um risco contínuo de surgimento de coágulos sangüí
neos. O crescimento excessivo de tecido na interseção do implante com a artéria nativa é também um problema 
freqüente. Devido à possibilidade de formação de coágulos, os pacientes que recebem válvulas artificiais de cora
ção ou implantes vasculares em geral têm de fazer uso de medicamentos anticoagulantes continuamente. 

Tecidos artificiais O tratamento de pacientes que tiveram perda extensa de tecidos da pele - por exemplo, pa
cientes com queimadura ou com ítlceras de pele-é um dos problemas mais difíceis na medicina terapêutica. Hoje, a 
pele crescida em laboratório pode ser empregada para substittúr enxertos em tais pacientes. De maneira ideal, o teci
do 'artificial' cresceria a partir de células tiradas do paciente. Qt1ando isso não for possível, por exemplo, com vítimas 
de queimaduras, as células do tecido vêm de outra fonte. Se o enxerto de pele não for formado a partir das células do 
p róprio paciente, medicamentos que suprimem o sistema imune de defesa devem ser usados, ou m.edidas devem ser 
tomadas para modificar o novo alllu1amento de células a fim de p1·evenir a rejeição do tecido. 

O desafio no desenvolvimento de tecidos artificiais é conseguir que as células se organizem do mesmo modo 
que 11os seres vivos. O primeiro passo para atingir esse objetivo é fornecer uma armação apropriada onde as célu
las possam crescer, uma armação que as manterá em contato entre si e permitirá que se organizem. Tal armação 
deve ser biocompatível; as células devem aderir à armação e diferenciar-se (isto é, desenvolver-se em células de ti
pos diferentes) à medida que a cultura cresce. A armação deve também ser mecanicamente forte e biodegradável. 
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A armação mais bem-sucedida tem sido o ácido lático-copolimeros de ácido glicólico. A formação d.o copoli
mero por uma reação de condensação é mostrada na Equação 12.5: 

o 
li 

o o o o o 
li li li li li 

11 HOCH2C-OH + 11HOCHC-OH ----+ -0-CH2C-Ot-CHC-O-CH2C-Ol;;-CHC-
I 1 " 1 r12.5J 

Ácjdo glicólico 

Figura 12.21 Pele artificial 
preparada para uso em enxerto 
de pele. 

CH3 CH3 CH3 

Ácido lático Copolímero 

O copolímero tem abundância de ligações polares carbono-oxigênio ao 
longo da cadeia, fornecendo muitas oportunidades para interações de ligação 
de hidrogênio. Os acoplamentos de ésteres formados na reação de condensa
ção são susceptiveis a hidrólise, que é exatamente a reação inversa. Quando o 
tecido artificial é organizado no corpo, a armação de copolímero na camada 
inferior hidrolisa-se à proporção que as células do tecido continuam a desen
volver-se e unem-se aos tecidos adjacentes. Uln exemplo de um produto de 
pele de enxerto é mostrado na Figura 12.21. 

Subst ituições de bacia Mais de 750 mil cirurgias envolvendo substituição 
de juntas naturais por juntas artificiais são realizadas a cada ano. Aproxima
damente 200 mil delas são substituições totais de juntas da bacia. Muitas des
sas substituições são impulsionadas pela artrite debi.litante. Uma substituição 
de junta de bacia é planejada para fornecer mobil.idade da junta e suporte es
trutura l. Ela deve ser estável sob carga considerável, resistente ao desgaste e 
ter biocompatíbilidade. 

A Figura 12.22 mostra os componentes de uma substituição moderna típi
ca de juntas de bacia. Ela inclui uma bola metálica, formada de uma liga metá
lica dura e resistente à corrosão, geralmente cromo-cobalto. A bola altamente 
polida está ligada a um tronco de liga de titânio que se encaixa no fên1ur, que 
foi cortado plano e furado. Essa parte mais baixa da junta artificial pode ser 
mantida no lugar no fêmur, usando um cimento que forma um polímero duro, 
apesar de termocurado. Alternativamente, o componente que se encaixa no fê
mur pode ser revestido com uma camada porosa que promove o crescimento 
do osso e a integração do irnplante ao osso hospedeiro. A desvantagem desse 
último procedimento é o tempo de espera - várias semanas para que o cres
cimento do osso ocorra em nível apreciável, período durante o qual nenhum 
peso pode ser aplicado à junta. A vantagem dessa técnica comparada co1n a ci-

Figura 12.22 Componentes de m.entação no lugar da substituição é que ela deixa o fêmur mais intacto e pode 
substituição moderna de junta de ter expectativa de vida maior. 
bacia. A bola metálica é composta A parte da pélvis que acomoda a cabeça do fêmur é conhecida como ncetá-
de uma liga resistente à corrosão. bulo. Na ju.nta artificial esse componente consiste em u1na ventosa revestida 
A ventosa, que recebe a bola, é 

com polietileno de massa molecular ultra-alta (Figura 12.22). Esse material é revestida com polietileno de alta 
massa molecular. desenvolvido para manter sua forma por um longo período e sob várias car-

gas. O desgaste da interface entre a ventosa e a bola deve ser mjnimizado por
que quaisquer partículas formadas durante o uso podem estimular resposta inflamatória. O Teflon TM foi usado e1n 
versões mais antigas da ventosa, mas descobriu-se que ele não tinha resistência adequada ao desgaste. 

12.4 Cerâmicas 

Cerâmicas são materiais inorgânicos sólidos, não-metálicos. Elas podem ser cristalinas ou não-cristalü1as. 
As cerâmjcas não-cristalinas incluem vidro e outros poucos materiais com estruturas amorfas. Elas podem pos
suir uma estrutura com ligações covalentes, ligações iônicas ou alguma combinação das duas. aoo (Seção 11.8, 
Tabela 1 l .6) Norn1aJ1nente são duras e quebradiças, estáveis a temperaturas n1uito a ltas. Os ma teriais cerâmicos 
incluem objetos corriqueiros como louças, porcelana, cimento, telhas, tijolos refratários usados em fomos e iso
lantes en1 velas de ignição. 
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Os materiai'> cerâmicos possuem variedade de formas químicas, incluindo os silicatos (sílica, Si0 2, com óxidos 
metálicos}, os óxidos (oxigênio e metais), os cnrbetos (carboneto e metais), os 11itretos (nitrogênio e metais) e os alun1i
natos (alumina, Al20 31 com óxidos metálicos). Apesar de muitos ma teriais cerâmicos conterem íons metálicos, al
guns não contêm. A Tabela 12.4 relaciona alguns materiais cerâmicos e compara suas propriedades com as de dois 
metais COIUlU'\S. 

TABELA. 12.4 Propriedades de alguns materiais cerâmicos e materiais não-cerâmicos selecionados 

Material Ponto de fusão .Densidade Dureza MóduJode Coeficiente de 
(ºC) (g/cm3) (mohs)° elas ticidadeb ,_ " . ~ expansao term1ca 

Alumina, AJ20 3 

Carbeto de silício, SiC 
Zirconita, ZrO, -
Berila, BeO 
Aço doce 

Alumínio 

2.050 3,8 
2.800 3,2 
2.660 5,6 
2.550 3,0 
1.370 7,9 

660 2,7 

9 34 8,1 
9 65 4,3 
8 24 6,6 
9 40 10,4 
5 17 15 
3 7 24 

•A escala Mohs é un1a escala logarítmica baseada na habilidade relativa de UD1 material en1 riscar outro material mais macio. A.o diamante, 
o material mais duro, atribuímos um valor igual a 10. 
bMedida da elasticidade de um material quando sujeito a certa carga (MPa x 10'). Quanto amior o número, mais elástico o material. 
<Em unidades de (K"1 x 10~. Quanto maior o número, maior a variação de tamanho ao se aquecer ou se resfriar. 

As cerâmicas são al tamente resistentes ao calor, corrosão e desgaste, não se 
deformam rapidamente sob esforço e são menos densas que os metais usados 
para aplicações a altas temperaturas. Algumas cerâmicas usadas em aerona
ves, nússeis e espaço11aves pesam aproximadamente apenas 40'Yo dos compo
nen tes n1etálicos que elas s ubstituem (Figura 12.23). Apesar de todas essas 
vantagens, o uso de cerâmicas como materiais de engenharia tem sido limita
do porque elas são extremamente quebradiças. Enquanto um componente 
metálico pode sofrer pressão quando golpeado, uma peça de cerâmica nor
malmente estilhaça porque as ligações previnem os átomos de deslizarem uns 
sobre os outros. Os componentes cerâmicos também são difíceis de ser fabrica
dos sem defeitos. Na realidade, os altos custos de fabricação e a incerteza na 
confiabilidade do componente são barreiras que devem ser vencidas antes de 
as cerâmicas serem mais utilizadas na substituição de n1etais e outros materiais 
estruturais. Conseqüentemente, a atenção tem sido focalizada atualmente no 
processamento de materiais cerâmicos, bem como na formação de materiais 
cerâmjcos compósitos e no desenvolvimento de revestimentos cerâmicos fu1os 
nos materiais convencionais. 

Processamento de cerâmicas 
As peças cerâmicas geralmente desenvolvem aleatoriamente núcrofissu

ras não detectáveis e lacun as (espaços vazios) durante o processamento. Esses 
defeitos são mais suscetíveis ao esforço que o resto da cerâmica; assim, elas ge
ralmente são a origem da rachadura e das quebras. Para 'endurecer' uma cerâ
mica - aumeJ\tar sua resistência a quebras - os cientistas muitas vezes 
produzem partículas n1uito puras e W1iformes de material cerâmjco que têm 
diâmetros menores que um µm (lo-6 m). Elas são muitas vezes sinterizadas 

Figura 12.23 Uma variedade de 
peças cerâmicas feitas de nitrito de 
silício, Si3N4• Esses componentes 
cerâmicos podem substituir partes 
metálicas em motores ou ser 
usadas em outras aplicações em 
que altas temperaturas e desgastes 
estão envolvidos. (Usado com 
permissão da Kyocera Industrial 
Ceramics Corporation.) 

MODELO 3-D 
Carbeto de silício 

(aquecidas a alta temperatura sob pressão de tal forma que as partículas indivi.duais liguem-se umas às outras) 
para formar o objeto desejado. 

O p rocesso sol-gel é un1 método importante de formar partículas extremamente finas de tan1anho uniforme. 
Um procedimento sol-gel típico começa com um alcóxido metálico. Este contém grupos orgânicos ligados a um 
metal por áton1os de oxigênio. Os a lcóxidos são produzidos quando o metal reage com un1 álcool, que é um com
posto orgânico contendo um grupo OH ligado ao carbono. Para ilustrar esse processo, usaremos o titânio como 
metal, e o etanol, CH3CH 20H, como o álcool. 

(12.6] 
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O produto alcóxido, Ti(CH2CHJ4, é dissolvido em um solvente alcoólico apropriado. A seguir a água é adicio
nada, reagindo con1 o alcóxido para formar grupos Ti- OH e regenerar o etanol. 

[U.71 

A reação com o etanol é u sada, mesn10 o e tanol sendo simplesmente regenerado, porque a reação direta de 
Ti(s) com H 20(/) leva a uma mis tura complexa de óxidos e hidróxidos de titânio. A formação intermediária de 
Ti(~H5)4(s) assegura que será forn1ada uma suspensão uniforn1e de Ti(OH)4• O Ti(OH)4 está presente n esse está
gio con10 um sol, uma suspensão de partículas extremamente pequenas. A acidez ou a alcalinidade do sol é ajusta
da para eliminar água a partir de duas ligações Ti - OH. 

(H0)3Ti - O- H(s) + H - O - Ti(O.H)3 (s) -~ (H0)3Ti - 0 - Tí(OH)3(s) + H 20(/) [12.8] 

Figura 12.24 Esferas de 
tamanhos uniformes de sílica 
amorfa, Si02, fabricadas pela 
precipitação de uma solução 
metanólica de Si(OCH3) 4 com 
adição de água e amônia. 
O diâmetro médio é 550 nm. 

Esse é outro exen1plo de uma reação de condensação. - (Seção 12.2) 
A condensação ocorre também em alguns dos outros grupos OH ligados ao 
áton10 de titânio central, produzindo uma rede trid.in1et1Síonal. O material 
resultante, chamado gel, é ttma suspensão de partículas extremamente pe
que11as co1n co11Sistência de gelatina. Quando esse material é aquecido 
cuidadosamente de 200 ºC a 500 ºC, todo o líquido é removido e o gel é con
vertido em pó de óxido metálico finamente dividido com partículas de diâ
metros entre 0,003 e 0,1 µm. A Figura 12.24 mostra partículas de Si02, for
madas em esferas notavelmente uniformes por um processo de precipitação 
similar ao processo sol-gel. 

Para forn1ar tLm objeto cerânúco com uma forn1a complexa tridimensio
nal, o pó cerâmico finamente dividido, talvez misturado com outros pós, é 
compactado sob pressão e, a seguit·, sinterizado a alta temperattLra. As tem
peraturas necessárias são de aproximadamente 1.650 ºC para a alumina, 1.700 
ºC para o óxido de zircônio e 2.050 ºC para o carbeto de silício. Durante a sinte
rização as partículas cerâmicas coalescem sem realmente se fundirem (compa
re as temperaturas de sinterização com os pontos de h1são relacionados na 
Tabela 12.4). 

Compósitos cerâmicos 
Os objetos cerâmicos são muito m.ais resistentes quando formados a partir de um compósito, uma misrura 

complexa de dois ou mais materiais. Os compósitos mais eficientes são formados pela adição de fibras cerâ111icas a 
um material cerâmico. Assim, o compósjto consiste em uma matriz cerâmica contendo fibras incrustadas de um 
n1aterial cerâmico, que pode ter ou n ão a mesn1a composição química da matriz. Por definição, uma fibra tem com
primento de no mínimo cem vezes seu diâmetro. As fibras geralmente têm grande resistência em relação às cargas 
aplicadas ao longo de setL eixo longo. Quando são incrustadas em uma matriz, elas a fortalecem, resistindo a defor
mações que exercem certa pressão ao longo do ejxo longo. 

A formação de fibras cerârnicas é ilustrada pelo carbeto de silício (SiC), ou carborundo. O primeiro passo na 
produção das fibras de SiC é a s intese de um. poümero, polidiinetilsilano. 

?83 TH3 TH3 
-Si--~Si --+--Si-

1 1 1 
CH3 CH3 ,, CH3 

Quando esse polimero é aquecido a 400 ºC, converte-se em um material que tem átomos de ca1·bono e silício 
alternados na cadeia. 
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As fibras formadas a partir desse polímero são aquecidas lentamente até aproximadamente 1.200 "Cem atmos
fera de nitrogênio para eliminar todos os átomos de hidrogênio e de carbono, com exceção dos que estão direta
mente ligados aos átomos de silício. O produto final é um material cerâmico de composição SiC, na forma de fibras, 
variando de 10 a 15 Jim de diâmetro. Por procedimentos similares, iniciando-se com um polímero orgânico apro
priado, as fibras cerâmicas de outras composições, como nitrito de boro (BN), podem ser fabricadas. Quando as fi
bras cerâmicas são adicionadas a um material cerâmico processado a alta temperatura, o produto resultante tem 
resistência muito maior a defeitos de quebras catastróficas. 

Aplicações das cerâmicas 
As cerâmicas, principalmente os novos compósitos cerâmicos, são muito utilizadas na indústria de ferramen

tas de corte. Por exemplo, a alumina reforçada com filetes (fibras extremamente finas) de carbeto de silício é usada 
para cortar e modelar com máquinas ferro e Ligas mais duras à base de níquel. Os materiais cerâmicos têm impor
tante papel na indústria eletrônica. Os circl.1itos integrados semicondutores 
são em geral montados em um substrato cerâmico, normalmente alumina. 
Algumas cerâmicas, particularmente o quartzo (Si02 cristalino), são piezoelétri
cos, o que significa que geram um. potencial elétrico quando sujeitos a esforço 
mecânico. Essa propriedade permite-nos usar materiais piezoelétricos para 
controlar freqüências em circuitos eletrônicos, como em relógios de quartzo e 
geradores de ultra-som. 

Os n1ateriais cerâmicos são usados na fabricação de ladrilhos cerâmicos 
para a superfície do ônibus espacial, para protegê-lo de superaquecimento ao 
reentrar na atmosfera terrestre (Figura 12.25). Os azulejos são feitos de fibras 
curtas de sílica de alta pureza reforçada com fibras de borossilicato de alumínio. 
O material é produzido em blocos, sinterizado a temperatura acima de 1.300 ºC, 
e cortado em ladrilhos. Os ladrilhos têm densidade de apenas 0,2 g/ cm3 e, mes
mo assim, eles são capazes de mru1ter a capa de alumúlio do ônibus abaixo de 
180 ºC, enquanto sustentam ten1peratura superficial de 1.250 ºC. 

12.5 Supercondutividade 

Figura 12.25 Um trabalhador 
aplicando ladrilhos de cerâmica 
isolante térmica na carcaça do 
ônibus espacial. 

Em 1911, o físico holandês H. Kamerlingh Onnes descobriu que quando o mercúrio é resfriado abaixo de 4,2 K, 
ele perde toda a resistência ao fluxo de uma corrente elétrica. Desde essa descoberta, os cientistas estão d1egando à 
conclusão de que muitas substâncias exibem essa 'falta de atrito' ao fluxo de elétrons. Essa propriedade é conheci
da como supercondutivid ade. As substâ11cias que exibem supercondutividade só o fazem quando resfriadas abai
xo de uma temperatura especifica, chamada temperatura de transição da supercondutividade, T,. Os valores 
observados de T, geraltnente são muito baixos. A Tabela 12.5 relaciona as principais descobertas de materiais 
supercondutores. Alguns são notáveis por seus valores relativamente altos de T,, outros pelo fato de que um mate
rial com esse tipo de composição jamais poderia ser supercondutor. 

TABELA 12.5 Materiais supercondutores: datas do descobrimento e temperaturas de transição 

Substân cia Data do descobrimento T, (K ) 

Hg 1911 4,0 
Nb3Sn 1954 18,0 
SrTi03 1966 0,3 
Nb3Ge 1973 22,3 
BaPb1_,Bi,0 3 1975 13,0 
La(Ba)iCu04 1986 35,0 
YBazCu30 7 1987 95,0 
BiSrCaCu20 , 1988 100,0 
Tl2Ba2Ca2Cu30 10 1988 125,0 
HgBa2Ca2Cu308~r 1993 133,0 
Cs3C00 1995 40 
MgB2 2001 39 
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Figura 12.26 Um pequeno ímã 
permanente é levitado por sua 
interação com um supercondutor 
cerâmico resfriado até à 
temperatura do nitrogênio líquido, 
77 K. O ímã flutua no espaço 
porque o supercondutor exclui as 
linhas do campo magnético, uma 
propriedade conhecida como 
efeito Meissner. 

.. ~ ..... 

• 

Figura 12.27 Um instrumento de 
imagem por ressonância magnética 
(IMR) usado em diagnóstico médico. 
O campo magnético necessário para 
o procedimento é gerado pela 
corrente fluindo nos cabos 
supercondutores, que devem ser 
mantidos abaixo de sua temperatura 
de transição de supercondutor, rc, 
de 18 K. Isso requer He líquido como 
refrigerante. 

A supercondutividade tem potencial econômico extraordinário. Se as li
nhas de transmissão de eletricidade ou os condutores em urna variedade de 
dispositivos elétricos fossem capazes de conduzir corrente sem resistência, 
quantidades enormes de energia poderiam ser economizadas. Além disso, 
muitos dispositivos que atualmente não são economicamente viáveis, incluin
do chips de computadores menores e mais rápidos, poderiam ser construidos. 
Por outro lado, n'lateriais supercondutores exibem ttma propriedade, chama
da efeito Meissner (Figura 12.26), que acarreta total exclusão do fluxo magnético 
de seu volume. O efeito Meissner poderia potencialmente ser usado para cons
truir trens de alta velocidade que levitam magneticamente e se deslocam com 
velocidades elevadas. Entretanto, como a supercondutividade aparece em 
muitos materiais apenas a temperaturas muito baixas, as aplicações desse fe-, 
nômeno até hoje têm sido limitadas. E importante seu uso nas bobinas de ele-
troímãs que geram campos magnéticos muito grandes necessários para se 
obter imagem médica (Figura 12.27). As bobinas magi1éticas, geralmente for
madas de Nb3Sn, devem ser mantidas resfriadas com hébo liquido, que entra 
em ebulição a aproximadamente 4 K. O custo do hébo líqttido é um fator signi
ficante no custo do uso de IRM .. 
, 

Oxidos cerâmicos supe rcondutores 
Antes da década de 80, o valor mais alto que tinha sido observado para r, 

era de aproximadamente 23 K para o composto nióbio-germânio (Tabela 
12.5). Entretanto, em 1986, J. G. Bednorz e K. A. Müller, trabalhando nos labo
ratórios de pesquisa da IBM em Zurique, Suíça, descobriram a superconduti
vidade acima de 30 K em um óxido cerâmico contendo lantânio, bário e cobre. 
Esse material representa a primeira cerâmica s upercondutora. Tal descoberta, 
pela qual Bednorz e Müller receberam o Prêmio Nobel em 1987, incrementou 
as atividades de pesquisa por todo o mundo. Antes do final de 1986, os cientis
tas tinham verificado o começo da supercondutividade a 95 K no óxido de 
ítrio-bário-cobre, Yba2Cu30 7• A ten1perattrra mais alta observada até hoje para 
o início da resistência zero a 1 atm de pressão é 133 K, que foi atingida em ou
tro óxido complexo de cobre, HgBa2C~Cu308~,, onde x representa um peque
no excesso de oxigênio. 

A descoberta da cl1amada s upercondutividade de alta temperatura (alta 
T,) é de grande iniportância. Muitas aplicações de supercondutividade se 
tornarão possíveis apenas com o desenvolvimento de supercondutores de 
alta temperatura utilizáveis, porque o custo de manter temperaturas extre
mamente baixas é muito alto. O único isolante seguro facilme11te disponível 
a te1nperaturas abaixo de 77 K é hélio líquido, que custa em torno de 2,50 dó
lares por litro. Entretanto, para materiais que sofrem a transição de super
condutividade a temperaturas bem acima de 77 K, o nitrogênio líquido, que 
custa apenas em torno de 0,05 dólares por litro, pode ser usado. Alternativa
mente, dispositivos de resfriamento mecâ11ico podem ser possíveis em algu
mas aplicações. Uma das cerâmicas mais estudadas é Yba2Cu30 7, cuja 
estrutura é mostrada na Figura 12.28. A célula unitária é definida pelas li
nhas; alguns átomos de oxigênio que se localizam fora da célula unitária tam
bém estão mostrados para ilustrar o arranjo dos átomos de oxigênio ao redor 
de cada átomo de cobre. Trabalho extensivo na modificação deste e de outros 
óxidos de cobre supercondutores relacionados pela introdução de outros 

átomos, chamados dopantes, em várias posições atômicas, indica que a condutividade e a supercondutividade 
ocorrem nos planos cobre-oxigênio. A temperaturas acim.a da T, a condutividade e létrica paralela aos planos 
cobre-oxigênio é 104 vezes maior que na direção perpendicular. Os íons de Cu2

• têm configuração eletrônica 
[Ar]3d9 com um único elétron no orbital 3d ,,,_ , . Apesar de os mecanismos da condutividade e da superconduti
vidade ainda não serem bem entendidos, acr~dita-se ser in1portante que os lóbulos do orbital 3d ,, _ , apontem 
em direção aos íons 0 2

• vizinhos. Y 

Os novos materiais cerâmicos supercondutores são extremamente promissores, mas uma grande quantidade 
de pesquisa é necessária antes que eles possam ser bastante aplicados em uma base prática. No momento é difícil 
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moldar as cerâmicas, que são materiais quebradiços, em formas úteis como 
fitas ou fios em grande escala. Além disso, as densidades de corrente alcançáveis 
(a corrente que pode ser transportada por um fio de área transversal determi
nada) ainda não são altas o suficiente para mtútas aplicações. Um problema 
relacionado é a tendência das cerâmicas em interagir com seus ambientes, es
pecialmente cont água e dióxido de carbono. Por exemplo, a reação de 
YB~Cu307 com a água atmosférica libera 0 2 e forma Ba(OH)2, Y2BaCu30 5 e 
CuO. Uma vez que esses materiais são tão reativos, eles devem ser protegidos 
contra exposição à atmosfera por longos períodos. Apesar dessas limitações, 
materiais supercondtitores de alta temperatura já têm encontrado aplicações 
em algumas situações. (Veja o quadro" A qtúmica no trabalho.") 

Novos supercondutores 
Ainda não está claro o que faz um material em particular ser um super

condutor. A supercondutividade em metais e ligas metálicas, como Nb3Sn, é 
bem. explicada pela teoria BCS, assim chamada em homenagem a seus inven
tores, John Bardeen, Leon Coopere Robert Schrieffer. Entretanto, depois de 
anos de pesquisa, ainda não existe uma teoria satisfatória de supercondutivi
dade em materiais cerâmicos. Como parece que a supercondutividade pode 
aparecer em muitos tipos diferentes de materiais, a maioria das pesquisas 
empíricas é devotada à busca de novas classes de supercondutores. Como 
observado na Tabela 12.5, foi descoberto recentemente que Cw (veja o quadro 
"Um o.lhar mais de perto" na página 404) reage com metais alcalinos, o que 
o converte em material condutor de eletricidade, exibe uma transição de 
supercondutividade a temperaturas até aproximadamente 40 K. Mesmo 
mais recentemente, verificou-se que o composto binário sintples diboreto de 
magnésio, Mg82, torna-se supercondutor a 39 K. Isso é um resultado muito 
surpreendente e potencialmente importante. O MgB2, um condutor de eletri
cidade mais ou menos como a grafita, é um material relativamente barato. 
Outros compostos relacionados na mesma familia poderiam possuir altas 
temperaturas de transição para a fase supercondutora. O ca1npo da su
percondutividade é bastante promissor, mas os cientistas estimam que 
novas descobertas não serão traduzidas 
em aplicações práticas importantes por (1) MODELO 3-D 

vá.rios anos. Entretanto, futuramente, novos ~'j YBa,Cu,O, 
supercondutores provavelmente se torna-
rão parte de nosso dia-a-dia. 

12.6 Filmes finos 

• , 
Itrio 

Bário 

Cobre 

Oxigênio 

Figura 12.28 Célula unitária do 
YBa2Cu30 7• Alguns átomos de 
oxigênio fora da célula unitária 
também estão mostrados para 
ilustrar o arranjo dos átomos de 
oxigênio ao redor de cada átomo 
de cobre. A célula unitária é 
definida pelas linhas que 
descrevem uma caixa retangular. 

Os filmes finos foram usados pela primeira vez com intenções decorativas. No século XVII, os artistas aprende
ram como pintar um desenho em um objeto cerâmico com uma solução de sal de prata; a seguir, aqueciam a pintu
ra para decompor o sal, deixando um filme fino de prata metálica. Os filmes finos são usados na atualidade com a 
finalidade de decoração ou de proteção: para fabricar condutores, resistores e outros tipos de filmes em circuitos 
microeletrônicos; para fabricar dispositivos fotovoltaicos para conversão de energia solar em eletricidade e para 
muitas outras aplicações (Figura 12.31). Um filme fino pode ser feito de qualquer tipo de material, incltúndo metais, 
óxidos metálicos ou substâncias orgânicas. 

O termo filme fino não tem d.efinição precisa. Em gera 1, refere-se a filmes com espessura variando de 0,1 /'ma 
aproximadamente 30011.m. Normalmente ele não se refere a revestimentos como tintas e vernizes, os quais em 
geral são mais espessos. Para um filme fino ser útil, ele deve possuir todas ou a majoria das seguintes proprieda
des: (a) deve ser quimicamente estável no ambiente no qual será usado; (b) deve ser bem aderente à superfície que 
ele cobre (o substrato); (c) deve ter espessura uniforme; (d) deve ser qtúmjcamente puro ou de composição química 
controlável; e (e) deve ter baixa densidade de imperfeições. Além dessas características gerais, as propriedades 
especiais podem ser necessárias para determinadas aplicações. O filme pode ser um isolante ou um serrucondutor, 
por exemplo, e possuir propriedades óticas ou magnéticas especiais. 
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A química no trabalho Alcance das torres de telefones celulares 

As torres de telefones celulares pontilham de modo cres
cente as paisagens rurais e urbanas (Figura 12.29). Mesmo 
assin1 pode ser d.ifícil manter contato con1 uma torre no 
meio de uma conversação telefônica. O telefone celular co
munica-se com o sisten1a recebendo um sinal do transmis
sor da torre e lhe transmite sinais de retomo. Apesar de os 
transmissores da torre podere·m ser bastante poderosos, 

' 

dutor de alta temperatura que, quando resfriado abaixo de 
T,, fornece filtração muito mais aguçada que os filtros con
vencionais. incorporando tais filtros nos receptores de torres 
de telefones celulares, o alcance da torre pode ser estendido 
até um fator de dois, o que economiza custos de construção e 
melhora a confiabilidade da comunicação. 

A tecnologia de supercondutores agora é usada em caixas 
do tamanho de um PC localizadas nas estações de base de te
lefonia celular (o pequeno prédio ao pé da torre). Os filtros 
são fabricados a partir de um óxido cerâmico, geralmente 
Y13a2Cu30 7 ou Tl2BazCaCu~08• O resfriamento necessário é 
fornecido por um dispositivo de resfriamento mecânico, ba
sicamente uma pequena unidade de refrigeração capaz de 
resfriar o filtro abaixo de sua T, (Figura 12.30). 

o telefone celular tem poder muito limitado. A medida que 
a distância da torre aumenta ou estruturas interpostas in
terfere1n, o sinal do telefone celular torna-se muito fraco 
para ser diferenciado no meio dos ruídos eletrônicos gerais. 

Os ampUficadores no receptor da torre têm filtros ele
trônicos que distinguem entre os sinais que chegam e outros 
sinais eletrônicos. Quanto mais aguçado o filtro, maior a 
distinção entre wn canal e outro, e conseqüentemente, 
maior a capacidade de detectar o sinal desejado com clareza. 
Os filtros podem ser feitos a partir de un1 óxido supercon· 

Figura 12.29 Torre de comunicações sem fio. 

Figura 12.30 Visão do amplificador que emprega um 
filtro supercondutor para receber sinais de telefonia 
celular. O objeto cilíndrico à esquerda é o refrigerador 
criogênlco usado para manter o filtro a uma temperatura 
abaixo de seu valor de T,. 

Figura 12.31 Os painéis de vidro 
formando as paredes externas 
deste prédio têm um filme fino de 
metal, que reflete uma fração 
significante da luz externa. O vidro 
refletivo fornece privacidade, reduz 
o clarão interior e também a carga 
de resfriamento no prédio durante 
o clima quente. 

Para que tenha utilidade, um filn1e fi no deve aderir a seu substrato inferior. 
Em virtude de o filme ser inerentemente frágil, ele deve se unir ao substrato 
fortemente. As forças de ligação podem ser químicas, isto é, uma reação química 
na interface pode conectar o filme ao material da camada inferior. Quando un1 
óxido metálico é depositado no vidro, por exemplo, as redes de óxido de cada óxi
do metálico e o vidro misturam-se na interface, formando uma zona fina de 
composição intermediária. Nesses casos, as energias de ligação entre o filme e o 
substrato têm as mesmas rnagnitudes que as ligações químicas, na faixa de 250 a 
400 kJ/mol. Entretanto, em alguns casos as ligações entre o filme e o substrato 
são baseadas inteiramente em forças intermoleculares de van der Waals e 
eletrostáticas, como pode ocorrer quando um filme de polímero orgânico é de
positado en1 uma superfície metálica. As energias que ligam o filn1e ao substrato 
em tais casos podem estar na faixa de apenas 50 a 100 kJ / mol, e os filmes não se
rão tão robustos. 

Usos de filmes finos 

Os filmes finos são usados em microeletrônica co1no condutores, resisto
res e capacitores. Eles são bastante utilizados como revestimentos óticos em 
lentes (Figura 12.32) para reduzir a quantidade de luz refletida a partir da su
perfície das lentes e para protegê-las. Os filmes metálicos finos têm sido usa
dos por um longo período como revestimentos protetores em metais. Eles 
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geralmei1te são depositados a partir de soluções pelo uso de correi1tes elétri
cas, como nas galvanizações de prata e de 'cromagem'. (Adiaremos a discussão 
de 1nétodos eletroquímicos para a formação de fi lmes até o Capítulo 20.) As 
superfícies metálicas de ferramentas são revestidas com filmes cerâmicos fi
nos para aumentar as respectivas durezas. Apesar de não ser evidente para o 
consumidor, quase todas as garrafas de vidro compradas são revestidas com 
um ou mais filmes finos. Os filmes são aplicados ao vidro para reduzir arra
nhões e desgaste; também aumentam a lubricidade, isto é, a facilidade com 
que uma garrafa pode deslizar sobre outra. O filme fino mais comum para essa 
aplicação é o óxido de estanho(JV), Sn02• 

Fabricação de filmes finos 
Os filmes finos são fabricados por uma variedade de técnicas, incluindo 

deposição a vácuo, emissão e deposição de vapor químico. 
A depos ição a vácuo é usada para fabricar filmes de substâncias que podem 

ser vaporizadas ou evaporadas sem destruir suas identidades químicas. Essas 

Figura 12.32 As lentes desses 
binóculos são revestidas de filme 
fino cerâmico para reduzir a 
reflexão e proteger o vidro mais 
macio contra arranhões. 

substânáas incluem metais, ligas metálicas e compostos inorgânicos simples, como óxidos, sulfetos, fluoretos e clo
retos. Por exemplo, lentes óticas são revestidas com materiais inorgânicos, como MgF2, Al20 3 e Si02• O material a ser 
depositado como um filme fino é aquecido - eletricamente ou por bombardeamento d.e elétrons-em uma câmara de 
alto vácuo com uma pressão de 10-s torrou menos. As moléculas vaporizadas se deslocam em linha reta para o ponto 
de deposição. Para obter um filme de espessura uniforme, todas as partes da superfície a ser revestida devem estar 
igualmente acessíveis à fase de vapor a partir da qual o material de filme fino é depositado. Algun1as vezes essa uni
formidade é obtida ao girar a peça a ser revestida. 

Emiss ão, ou sputtering, envolve o uso de alta voltagen1 para remover o material de uma fonte ou alvo. Os áto
mos removidos do alvo são transportados através do gás ionizado na câmara e depositados no substrato. A super
fície-alvo é o eletrodo negativo, ou catodo, no circuito; o substrato pode ser preso ao eletrodo positivo ou anodo. 
A Figura 12.33 descreve esse processo. A câmara contém um gás inerte como o argônio que é ionizado no can1po de 
alta voltagem. Os ions positivos são acelerados no sentido da superfície-alvo, com a qual eles colidem com energia 
suficiente para desalojar os átomos do material do alvo. Muitos desses átomos são acelerados no sentido da super
fície do subsh·ato. Ao colidirem com ele, formam um filme fino. 

Os átomos emitidos têm muita energia. Os átomos iniáais, ao se cl1ocarem na superfície, podem penetrar vá
rias camadas dentro do substrato, o que ajuda a assegurar a boa adesão da camada do filme fino ao substrato. Uma 
vantagem adicional de emissão é a possibilidade de mudar o material-alvo a partir do qual os átomos emitidos ori
ginam-se sem pertu"rbar o sistema, pode11do, dessa forma, ser fabricados filmes finos de multicamadas. 

A emissão é muito utilizada para fabricar filmes finos de elementos como silício, titânio, nióbio, tungstênio, alu
mínio, ouro e prata. Ela também é empregada para fabricar filmes finos de materiais refratários, como carbetos, bo
retos e nitretos em superfícies de fe1Tan1entas metálicas, para fabricar filmes lubrificantes macios como dissulfeto 
de molibdênio e para aplicar revestimentos para conservação de energia em vidros arquitetônicos (Figura 12.31). 

o 
a 
1.000 
volts 

+ Ar 

Vácuo 

Substrato 

Figura 12.33 Ilustração 
esquemática de um aparelho de 
emissão. A alta voltagem aplicada 
através do gás resulta na ionização 
de átomos de Ar. Os fons Ar· são 
acelerados no sentido do alvo 
carregado negativamente. Com 
o impacto eles se chocam com 
os átomos de M da superfície. 
Os átomos de M movem-se em 
todas as direções com alta energia 
cinética, e alguns deles chocam-se 
no substrato, formando um 
revestimento. 
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Figura 12.34 A ponta dessa 
broca para concreto foi revestida 
com um filme fino de carbeto de 
tungstênio para conceder dureza e 
resistência contra desgaste. 

Na decomposição de v apor químico, a superfície é revestida con1 um 
composto químico volátil a ten1peratura abaixo do ponto de fusão da superfí
cie. O composto sofre, dessa forma, alguma forma de reação química para for-
1nar um revestimento estável e aderente. Por exemplo, o tetrabrometo de 
titânio é evaporado e TiBr4 gasoso é 1nisturado com hidrogênio. A mistura é 
passada sobre uma superfície aquecida a aproximadamente 1.300 ºC. O subs
trato aquecido é normalmente uma cerâmica como sílica ou alumina. O haleto 
metálico sofre reação com o hidrogênio para formar um revestimento de titâ
ni.o metálico. 

TiBr4(g) + 2tti(g) - -+ Ti(s) + 4HBr(g) [12.9] 

De forma semelhante, é possível fazer filmes de silício pela decomposição 
de SiCl4 em presença de H 2 de1.100 ºC a 1.200 ºC. 

[12.10] 

Os filmes de sílica, Si02, são formados decompondo-se SiC14 na presença 
tanto de H2 quanto de C02 de 600 a 900 "C. 

[12.111 

Os fi lmes de carbeto de ditungstênio, W 2C (Figura 12.34), podem ser fabri
cados pela decomposição de WF6 em presença de benzeno (C6H6) e gás hidro-. . 
geruo. 

[12.121 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

Os filmes de nitreto de silício, Si3N4, podem ser fabricados pela decon1posiçào de silano (SiH4) na presença de amônia 
de 900 a 1.100 ºC, como mostrado na Equação (12.13): 

3SiH4(g) + 4NH3(g) Si3N4(s) + 121i2(g) [12.13) 

(a) Que tipo de substância é Si,:iN,? Quais as propriedades características que você espera que essa substância tenha? 
Quais os tipos de ligação? (b) E feita ltnla proposta para substituir a amônia na Equação 12.13 com o dinitrogênio (Nz) 
porque o hidrogênio da amônia sin1plesmente se desprende de qualquer forma. Escreva uma equação balanceada 
para a reação de formação de Si3N4 a partir da reação de SiH4 com N2• (c) A substituição de NH3 por N2 é uma boa 
idéia? Justifique sua resposta. 

Solução 

(a) Si3N, é un1 material cerâ.mico. Podemos imaginá-lo como sendo seme.lhante ao carbeto de silício, um sólido cova
lente (Seção 11.8). Ele deve ter pontos de fusão e ebulição altos e ser muito duro (Tabela 12.4). Uma vez que Si e N são 
não-1netais, a ligação entre eles deve ser covalente polar. (b) 3SiH.(g) + 2N2(g) Si3N4(5) + 6H2(g) (e) Não seria 
uma boa idéia tentar substituir NH3 por N2• Como a ligação entre os átomos de nitrogênio em N2 é uma Ligação tripla 
muito forte, aao (Seções 8.9 e 9.8) é improvável que a ligação em N2 seja reativa sob as condições nas quais SiH4 
estaria sujeito. 
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A química no trabalho Revestimentos de diamante 

Além de ser uma das substâncias mais duras conhecidas, 
o diamante também é extremamente resistente à corrosão e 
estável a temperaturas excepcionaln1ente altas. Até o mo
mento, diamantes comerciais são bastante utilizados para 
fortalecer ferramentas de corte e de esmerilar. Esses diaman
tes são incrustados nas ferramentas e não são partes intimas 
e uniformes do material. 

Os dentistas desenvolveram recentemente procedimen
tos para aplicar uma camada u!trafina de diamante policris
talino em muitos materiais. Esses filmes finos concedem a 
dureza e a durabilidade do dian1ante quando em contato 
com uma variedade de materiais, como vidro, papel, plásti
cos, metais e d.ispositivos semicondutores. lmagine um vidro 
à prova de arranhões; ferramentas de corte que virtual mente 
não precisam ser amoladas; superfícies que s.:'io quimicamen
te resistentes; sensores de ten1peratura que operam a altas 
temperaturas en1 ambientes ríspidos. Como o diamante é Figura 12.35 Imagem obtida em um microscópio da força 
compatível com tecidos biológicos, ele pode ser usado para atômica de fi lmes finos de diamante depositados no silício. 
revestir materiais protéticos e biossensores. Quando deposi- A imagem tem aproximadamente 1 µm ao longo de cada 
tado no silício, os filmes finos de diamante policristalino po- lado no plano dos filmes. A natureza policristalina do filme é 
dem.servir como sensores de a.lta temperatura e ser usados cm evidente. A rugosidade média da superfície (distância média 
dispositivos eletrônicos como visores de tela plana (Figura entre picos e depressões) é da ordem de 30 nm. 
U.35). Em algumas dessas aplicações o filn1e deve ser dopado 
durante a deposição com outro elemento, co1no o boro, para 
criar um sen1icondutor. 

Um procedimento para gerar filmes de diamante envolve Sob condições apropriadas CH~ decompõe-se, depositando 
expor uma mistura de gás metano (CH~) e gás hidrogênio um filme fino de diamante. H2 dissocia-se em hidrogênio 
CHi) à radiação de microondas intensa na presença do objeto atômico, que reage mais rápido com a grafita do que con1 o 
a ser revestido. Normaln1ente, a pressão de gás total é apro- diamante, removendo eficazn1ente a grafita do filme em 
ximadamente 50 torr e H 2 está presente em grande excesso. crescimento. 

Resumo e termos-chave 

Introdução e S eção 12.1 Neste capítulo considera
remos cin.co classes de materiais: cristais líqtúdos, polí
meros, biomateriais, cerâmicas e filmes finos. C ris tal 
líquido é uma substância que exibe uma ou mais fases 
organizadas na temperatura acima do ponto de fusão 
do sólido. Em uma fase líquida cristalina nemática, as 
moléculas estão alinhadas ao longo de uma direção co
mum, mas as pontas das n1olécu.las não. Em uma fase 
líquida cris talina esmética, as pontas das moléculas es
tão alinhadas, de tal forma que as moléculas formam fo
lhas. As fases líquidas cristalinas nemática e esmética 
geralmente são compostas de moléculas com formas re
gularmente rígidas e alongadas, com grupos polares ao 
longo das moléculas para ajudar a reter o alinhamento 
relativo por interações dipolo-dipolo. A fase líquida 
cris talina colestérica é composta de moléculas que se 
alinham como na fase Líquida cristalina nen1ática, mas 
com cada molécula torcida em relação às respectivas 
vizinhas, para formar ttma estrutura helicoidal. 

Seção 12.2 Os polí.meros são moléculas de massa 
molecular alta formadas pela união de grande número 
de moléculas, chamadas monô meros. Em uma reação 
de polimerização por adição, as moléculas formam no
vas ligações pela abertura de ligações existentes. O poli
etileno forma-se, por exen1plo, quando as ligações 
duplas carbono-carbono do etileno se rompem. Em 
uma reação de polimer ização por condensação, os mo
nômeros são unidos pela eliminação de pequenas molé
culas. Os vários tipos de náilon são formados, por 
exemplo, pela remoção de tuna molécula de água de 
uma a.mina e um ácido carboxílico. Um polímero for
mado a partir de dois nionôm.eros diferentes é chan1ado 
de copolimero. 

Os plás ticos são materiais que podem ser fabrica
dos em várias formas, em geral pela aplicação de calor e 
pressão. Os polímeros termoplásticos podem ser remo
delados, talvez por aquecimento, enquanto os plásticos 
termocurados são transformados em objetos por um 
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processo guímico irreversível e não podem ser facil
mente remodelados. Elastômero é um material gue exi
be comportamento elástico, isto é, ele retorna a sua forma 
original após ser esticado ou dobrado. 

Quase todos os polímeros são amorfos, mas alguns 
materiais possuem certo grau de cris talinidade. Para 
determinada composição química, a cristalinidade de
pende da massa molecular e do grau de ramificações ao 
longo da cadeia principal do polímero. O polietileno de 
alta densidade, por exemplo, com poucas ramificações 
e massa molecular alta, ten1 grau de cristalinidade mais 
alto que o polietileno de baixa densidade, que tem mas
sa molecular mais baixa e grau de ramificações alto. As 
propriedades poliméricas são também bem afetadas 
pela reticulação, 11a qual as cadeias curtas de átomos co
nectam-se às cadeias longas do polímero. A borracha é 
reticulada por cadeias ctutas de áton1os de enxofre no 
processo chamado vulcanização. 

Seção 12.3 Biomaterial é qualquer material que tem 
aplicação biomédica. Os biomateriais normalmente es
tão em contato com tecidos e fluidos do organismo. De
vem ser biocompatíveis, o que significa que eles não são 
tóxicos nem causam reação inflamatória. Eles devem 
atender a exigências físicas, como confiabilidade a lon
go termo, dtuabilidade e flexibilidade ou dureza, de
pendendo da aplicação. Eles devem também atender a 
exigências químicas de não-reatividade em ambiente 
biológico, ou de biodegradabilidade. Os biomateriais são 
geralmente polímeros com propriedades especiais equi
libradas com a aplicação. 

Biomateriais têm muitas aplicações cardiovascula
res (isto é, relativos ao coração, ao sangue e às artérias 
sangüíneas). Os implantes de válvulas cardíacas são 
freqüentemente dispositivos mecânicos. A apresenta
ção de uma superfície lisa é importante para reduzir a 
coagulação sangüínea e a perda de hemácias. Os im
plantes vasculares são geralmente constrtúdos de Dra
conTh1, llrn material poliéster que se integra com os 
tecidos vizinhos. O tecido artificial é crescido em arma
ções, que mantêm as células no lugar e promovem adi
ferenciação das células. Os dispositivos de substituição 
de juntas, como de bacia ou joelho, envolvem partes 
móveis que podem integrar-se com os ossos vizililios 
para desenvolver resistência. As juntas de bolas metáli-

Exercícios 

Cristais líquidos 

12.1 De que forma uma fase liquida cristalina ne.mática e um 
líquido ordinário são os mesmos e de que forma suas 
propriedades físicas diferem? 

12.2 Contrastando com os líquidos ordinários, diz-se que os 
cristais líquidos possuem 'organização'. O que isso sig
nifica? 

cas encaixam-se dentro de ventosas formadas de mate
riais poliméricos de 1nassa molecular muito alta como o 
polietileno. 

Seção 12.4 As cerâmicas são sólidos inorgânicos 
com estabilidade térmica em geral alta, normaln1ente 
forn1ados por ligações em redes tridimensionais. A H
gação nas cerâmicas pod.e ser covalente ou iônica, e as 
cerâmicas podem ser cristalinas ou an1orfas. O proces
samento das cerâmicas geralmente começa com a for
mação de partículas muito pequenas, de tamanho 
uniforme, pelo processo sol-gel. As partículas são, en
tão, comprimidas e aquecidas a altas temperaturas. Elas 
coalescen1 pelo processo conhecido co1no sinterização. 
As cerâmicas podem se ton1ar mais robustas e menos 
sujeitas à quebra quando formam compós itos, nos 
quais fibras cerâmicas são adicionadas ao material cerâ
mico antes do processan1ento. 

Seção 12.5 A s upercondutividade envolve um ma
terial capaz de conduzir corrente elétrica sem nenhuma 
resistência aparente quando resfriado abaixo de sua 
temperatura de transição da supercondutividade, Te. 
Desde a descoberta do fenômeno em 1911, o número de 
materiais supercondutores tem aumentado constante
mente. Entretanto, até recentemente, todos os valores 
de T, estavam. abaixo de aproximadamente 25 K. Um 
importante desenvolvimento recente é a descoberta da 
supercondutividade a alta temperatura em determina
dos óxidos complexos. As cerâmicas supercondutoras 
como Yba2Cu30 7 são capazes de exibir superconduti
vidade a temperaturas mais altas que aquelas para 
quaisquer supercondutores não-cerâmicos. Além disso, 
recentemente, verificou-se que outras classes de com
postos têm valores de T< relativamente altos. 

Seção 12.6 U1n filme fino é tuna camada muito fina 
de substâJ1cia cobrindo substrato. Os filmes finos po
dem ser fabricados por deposição a vácuo, na qual um 
material é vaporizado ou evaporado e1n certa superfí
cie; por emissão, na qual uma alta voltagem é usada 
para gerar átomos energéticos do material a ser deposi
tado; ou por deposição por vapor químico, no qual 
uma reação qu.í.rnica envolvendo substância na fase de 
vapor ocorre em uma superfície, formando um revesti
mento estável e aderente. 

U.3 Descreva o que ocorre em nível molecular à medida 
que uma substância passa da fase sólida para a líquida 
cristalina ne1nática e para a fase líquida isotrópica (nor
mal) com aquecimento. 

12.4 Quais as observações feitas por Reinitzer sobre o ben
zoato de colesterila sugerindo que essa substância pos
suiria uma fase liquida cristalina? 



12.5 As moléculas mostradas na Figura 12.4 possuem gru
pos pola.res (isto é, grupamentos de átomos que dão 
origem a n1omentos dipolo de tamanhos consideráveis 
nas moléculas). Como a presença de grupos polares 
pode fortalecer a tendência em direção à formação de 
un1 cristal líquido? 

12.6 As fases líquidas cristalinas tendem a ser mais viscosas 
que as fases líquidas isotrópicas, ou normais, da mesma 
s ubstância. Por quê? 

12.7 Diz-se que a fase líquida cristalina esmética pode ser 
mais bem organizada que a nem.ática. Em que sentido 
isso é verdadeiro? 

12.8 Uma das substâncias liquidas cristalinas mais eficien
tes empregadas em LCDs (visores de cristal líquido) é a 
molécula. 

Po líme ros 

12.11 A estrutura do decano é mostrada no "Como fazer 
12.] ".O decano não é considerado um polbnero, o polie
tileno é. Qual a distinção? 

12.12 O que é um monômero? Dê três exemplos de monôme
ros, tomados dos exemplos apresentados neste capítulo. 

12.13 Un1 éster é um composto formado por reação de con
densação entre ácido carboxílico e álcool. Use o índice 
para encontrar a abordagem sobre ésteres no Capítulo 
25 e dê um exemplo de uma reação formando um éster. 
Como esse tipo de reação pode ser estendido para for
mar u_m polímero (u_m poliéster)? 

U .14 Escreva uma equação qubnica para a formação de um 
polímero, por meio de reação por condensação, de mo
nômeros de ácido succínico (HOOCCiiiCH2COOH) e 
etilenodjamina (H2NCH2CH2NH2) 

12.15 Desenhe a estrutura do(s) n1onômero(s) en1pregado(s) 
para formar cada um dos seguintes polímeros mostra
dos na Tabela 12.1: 
(a) cloreto de polivinila; (b) náilon 6,6 (c) tereftalato 
de polietileno 

12.16 Escreva a equação química que representa a formação 
de (a) policloropreno a partir do cloropreno. 

(o polidoropreno é usado como lacres de pavimentos 
de rodovias, juntas de expansão, esteiras de transporte 
e revestimentos de fios e cabos); (b) poliacriJonitriJa a 
partir de acrilonitrila. 

(a poliacrilonitrila é usada em n1óveis domésticos, 
linhas para artesanato, roupas e muitos outros itens). 

12.17 O náilon NomexTM, um polímero de condensação, tem 
a seguinte estrutura: 
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Con1parando essa estrutura com as fó.rmulas estru
turais e modelos mostrados na Figura 12.4, descreva as 
características da molécula que promovem o comporta
mento de Líquido cristalino. 

12.9 Descreva como uma fase líquida cristalil1a colestérica 
difere de uma fase nemática. 

12.10 Normalmente ocorre de uma substância possuir uma 
fase líquida cristalina esmética exatamente acima do 
ponto de fusão, passando para uma fase líquida crista
lina nemática a temperatura mais alta. Explique esse 
tipo de comportamento em termos das idéias desenvol
vidas no Capítulo 11, relacionando energias molecula
res com temperatura. 

12.18 

12.19 

12.20 

o 
li e 

o 
NH 

li 

Desenhe as estruturas dos dois n1onômeros que fome-
N TM cem o om.ex . 

As protemas são poün1eros formados por reações por 
condensação de aminoácidos, que têm a estrutura geral: 

H R O 
1 1 li 

H-N-C-C-0-H 
1 

I-I 

Nessa estrutura, R.rep.resenta -H, -CH3 ou outro g.rupo 
de áto1nos. Desenhe a estrutura geral para u1n polímero 
de ácido poliamino formado pela polimerização por 
condensação da molécula mostrada neste exercício. 
Além da condensação de ácidos dicarboxilicos con1 diami
nas, como mostrado na Equação 12.3, os nãilons podem 
também ser formados pelas reações por condensação de 
ácidos aminocarboxílicos com eles próprios. O náilon 4, 
por exemplo, é formado pela policondensação de ácido 
4-aminobutírico (NH2CH2CI-lzCH2COOH). Escreva uma 
equação quírnica para mostrar a formação do náilon 4 a 
partir desse monômero. 
O Kevlar™, um polímero de alto desempenho, tem a 
seguinte estrutura: 

o 
li e 

o 
~-NH f NH 

,, 
Escreva as fórmulas estruturais para as duas subst.m
cias que são condensadas para formar esse polímero. 
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12.21 Quais as características estruturajs que fazem un1 poli
mero ser flexível? Explique como a ligação cruzada afe
ta as propriedades físicas e químicas dele. 

12.22 Quais características estrutUiajs fazem com que o 
polietileno de alta densidade seja majs denso que o po
lietileno de baixa densidade? 

Biomateriais 

12.25 O neopreno é um polí1nero do clorobutadjeno: 

CH2= C-C= CH2 
1 1 
H Cl 

O polímero pode ser usado para fom1ar tubo flexível 
resistente ao ataque químico de uma variedade de rea
gentes químicos. Suponha que seja proposto usar o 
tubo de neopreno como revestimento de fios que vão 
ao coração a partir de um marcapasso implantado. 
Quais pergw1tas você faria para determinar se ele po
deria ser adequado para tal aplicação? 

12.26 Com base na estrutura mostrada na Tabela 12.1 para o 
poliestireno e o poliuretano, qual dessas duas classes 
de polímeros você esperaria formar a interface mais efi
ciente com s.istemas biológicos? J ustilique sua resposta. 

U.27 Os pacientes que recebein inlplantes vasculares forma
dos a partir de material polimérico como o Dracon™ 
sã.o aconseU1ados a tom.ar medicamentos anticoagu
lantes de forma contínua para prevenir coágulos 
sangüíneos. Por quê? Que melhorias em tais implantes 

Cerâmicas 

U.31 Os metais, como Al ou Fe, e muitos plásticos são reci
cláveis. Com exceção de vátios vidros, tais como garra
fas de vidro, os nlateriais cerâmicos en1 geral não são 
recicláveis. Quais as características das cerânúcas que 
as fazem mais vagarosamente recicláveis? 

12.32 Você ten1 dois objetos sólidos, um formado a partir de 
um material cerâmico e outro, a partir de um metal, que 
são muito parecidos. Quando eles caem d.e urna altura 
de 10 pés em uma superfície de concreto, um estilha
ça-se em muitos pedaços, a lg uns deles com extremida
des cortantes. O outro sofre un1a grande pancada e 
divide-se em duas partes. (a) Qual deles tem maior pro
babilidade de ser cerâmica e qual de ser metal? (b ) Por 
que os dois materiais diferem no comportamento? 

U .33 Por que a formação de partículas d.e tamanho e fonnas 
wiiformes é importante para muitas aplicações dos ma
teriais cerâmicos? 

12.34 Descreva os passos químicos gerais em uni processo 
sol-gel, começando com Zr(s) e CH3CH20H(/). Indique 
se cada passo é uma reação de oxidação-redução (recorra 
à Seção 4.4), reação por condensação ou outro processo. 

12.35 Hastes reforçadoras de aço são necessárias quando se 
usa concreto como piso em rodovias ou na construção 
de um prédio. Descreva a analogia entre essa prática e 

12.23 As altas massas moleci.Llares e o alto grau de cristalini
dade são sempre propriedades desejáveis de um polí
mero? Justifique sua resposta. 

U.24 Descreva brevemente cada um dos seguintes termos: 
(a) elastômero; (b) termoplástico; (c) plástico termocu
rado; (d ) plastificador. 

vasculares seriam necessárias para fazer com que essa 
precaução fosse desnecessária? 

12.28 Vários anos atrás uma co1npanhia biomédica produziu e 
comercializou um novo e eficiente implante de válvula 
cardíaca. Entretanto, mais tarde ela foi retirada do merca
do porque os pacientes que as usavam sofreram perdas 
severas de hemácias. Descreva as propriedades da válvu
la que poderiam ter sido responscíveis por esse resultado. 

12.29 As células da pele do corpo não se diferenciam quando 
elas são simplesmente colocadas em meio de cultura de 
tecidos, isto é, elas não se organizan1 dentro da estrutu
ra da pele, com diferentes camadas e diferentes tipos de 
célula. O q ue é necessário para fazer com que tal dife
renciação ocorra? Indique as exigências mais importan
tes en1 qualquer material usado. 

12.30 Se você tentasse fazer crescer células de pele em um 
meio que produza urna armação apropriada para as cé
lulas e tivesse apenas dois tecidos disponíveis, u1n feito 
de poliéster e outro de polietilenotetraftalato (Tabela 
12.1), qual você escolheria para seus experimentos? Jus
tifique sua resposta. 

a formação de compósitos cerâmicos. O que a analogia 
sugere sobre a forma e o tamanho adequados do mate
rial con1pósitoadicionado? Porque essa é a forn1a ade
quada? 

12.36 As durezas de várias substâncias, de acordo com a es
cala conhecida como valor Knoop, são como segue1n: 

Substância 

Ag 

CaC03 

MgO 

Vidro de barrillia-carbonato de cálcio 

Cr 

ZrB2 

Al20 3 

TaC 

ValorKnoop 

60 

135 

370 

530 

935 

1.550 

2.100 

2.000 

Quais dos materiais desta lista você classificaria como 
cerãn1ica? Qual foi seu critério para fazer essa classifi
cação? A classificação como cerâ.mica correlaciona-se 



com a dureza de Knoop? Se você acha que sim, a dureza 
por si só é uni critério suficiente para detern1inar se uma 
substância é uma cerâmica? Justifique sua resposta. 

12.37 O carbeto de silício, SiC, tem a estrutura tridimensional 
mostrada na figura. 

Supercondutividade 

12.39 A que o termo s11perco11d11tividade se refere? Por que os 
materiais supercondutores podem ser valiosos? 

12.40 Discuta a diferença entre um excelente condutor metá
lico de eletricidade (como a prata) e uma substância su
percondutora (como Nb3Sn) abaixo de sua ten1peratura 
de transição de supercondutor. 

12.41 O gráfico a seguir mostra a resistividade de MgB2 en1 
função da temperatura na região em tomo de 4 K a 
100 K. Qual o significado da queda brusca na resistivi
dade abaixo de 40 K? 

> 
ºJ:l 

80 

·~ 40 
~ 

20 

Filmes finos 

1 

20 40 60 80 100 
Temperatura, (K) 

12.45 Uma das exigências em n1uitas aplicações de fil mes fi
nos é que eles devem aderir fortemente ao substrato in
ferior. Das forças abordadas no texto, qual deve levar à 
aderência do filrne? 

U.46 Liste as características que um filme fino deve possuir 
se ele tiver aplicação útil. 
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Descreva como as ligações e a estrutura do S.iC levam à 
sua grande estabilidade térn-tica (a 2.700 ºC) e à. excepcio
nal dureza. 

U .38 Quais as características estruturais que as quatro 
substâncias cerâmicas listadas na Tabela 12.4 tên1 em 
comum, e como essas características explicam as pro
priedades lá listadas, especialmente os altos pontos de 
fusão e dureza? 

12.42 (a) O que é temperatura de transição da superconduti
vidade, T,? (b ) A descoberta por Müller e Bednorz da 
supercondutividade em uma cerâmica de óxido de co
bre a 35 K levantou urna frenética escalada entre os físi
cos e os químicos para descobrir materiais que exibem 
s upercondutividade a te1nperaturas mais altas. Qual o 
significado de atingir valores de T, acima de 77 K? 

12.43 Os materiais cerâmicos supercondutores têm algumas 
limitações como condutores elétricos quando compara
dos com um condutor ordinário como um fio de cobre. 
Quais são algumas dessas limitações? 

U .44 Por que uma substância não condutora não seria uma 
boa candidata à supercondutividade? 

12.47 Quais propriedades do filme fino ilustrado na .Figirra 
12.31 são importantes para a função nessa aplicação em 
particular? 

12.48 Liste os principais métodos en1pregados para a fabrica
ção de filmes finos. Q ual deles envolve urna variação 
química liquida ao prosseguir dos materiais de partida 
para o filme aplicado? 
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Exercícios adicionais 

12.49 

12.50 

12.51 

12.52 

12.53 

12.54 

12.55 

Quais propriedades da molécula de líquido cristalino 
nemático típico são mais prováveis de provocar a reo
rientação quando ela é colocada em um campo elétrico 
que é perpendicular ao sentido de orientação das mo
léculas? 
O teflon T\l é un1 polímero formado pela polimerização 
de F2C = CF2• Desenhe a estrutura de uma seção desse 
polímero. Que tipo de reação por polimerização é ne
cessária para formá-lo? 
Classifique cada uma das seguintes substâncias como 
cerâmica, polín\ero ou cristal líquido. 

CH 
1 3 

(a) CH 2- C---+-
I 

COOCH3 

(c) SiC 

,, 

(d ) 

o 
1 

N=N 

A faixa de temperatura na q uaJ um líquido possui 
comportamento de liquido crista.Lino é bastante estrei
ta (para exen1plos, veja Figura 12.4). Por quê? 
As cerâmicas geraln1ente são quebradiças, sujeitas a 
defeito por fraturas e estáveis a altas temperaturas. 
En1 contraste, os plásticos são deformáveis sob esfor
ço e têm estabilidade ténnica limitada. Discuta essas 
diferenças em termos de as estruturas e ligações nas 
duas classes de materiais. 
Um relógio com um visor de cristal líquido não fun
ciona correta1n ente quando é exposto a temperaturas 
muito baixas durante uma viagen1 para a Antártica. 
Explique por que o LCD (\risor de cristal líquido) pode 
não funcionar bem a temperatura baixa. 
Suponha que um material liquido cristalino como o 
benzoato de colesterila é aquecido até bem acima de 
sua faixa líquida cristalina e, a seguir, resfriado. No 
resfriamento, a amostra inesperadamente permanece 
límpida até que ela atinja uma ten1peratura exatamen
te abaixo do ponto de fusão, no momento no qual ele 
se solidifica. Qual explicação você pode dar para esse 
comportamento? 

[12.561 Usando o índice do texto para encontrar infonnações 
sobre ligações metálicas, compare as estruturas de ce
râ111ica como Al20 3 e outras listadas na Tabela 12.4 
com as estruturas dos metais e explique por que os 
materiais cerâmicos são mais duros. 

12.57 O revestin1ento da ventosa do acetábuJo que recebe a 
junta de bola em urna substituição de bacia é compos
to de polietileno com massa molecular extren1amente 
elevada. Con1 base na discussão de polímeros de poli-

12.58 

12.59 

[12.60) 

[12.61) 

[12.62] 

etileno na Seção 12.2, determine algumas das proprie
dades gerais desse n1aterial. Quais as propriedades 
que são de particular importância nessa aplicação? 
Quais exigências existem no atrito entre a bola metáli
ca e a superfície polimérica? 
Escreva as equações balanceadas para descrever: (a) a 
formação de um filete de carbeto de silicone por de
composição térnúca em dois estágios do poli(dimetilsi
lano) (duas equações); (b) a formação de um fi11ne 
fino de 1úóbio pela decomposição térmica de NbBr5 
em uma superffcie quente sob uma atmosfera de Hi; 
(e) a formação de Si(OCH2CH3)~ pela reação de SiC14 

com álcool etilico; (d) a polimerização do estireno 
(mostrada a segtLir) para fom1ar o poliestireno. 

o 
A ligação de hidrogêJúo entre a cadeia de poliamida 
tem i,mportante papel na determinação das proprie
dades de um náilon como o náilon 6,6 (Tabela 12.1). 
Desenhe as fórmulas estruturais para duas cadeias 
adjacentes do náilon 6,6 e mostre onde as ligações de 
hidrogênio poderiam ocorrer entre elas. 
Uma substância líqtúda cristalina tem o diagrama de 
fases mostrado na figura . Por analogia con1 o diagrama 
de fases para un1a substcmcia liquida não-cristalina 
(Seção 11 .6), identifique a fase presente em cada área. 

Na fabricação de circuitos m.icroeletrônicos, um con
dutor cerâmico como TiSi2 é empregado para conectar 
várias regiões de um transistor com o mundo exterior, 
particularmente fios de alumínio. O TiSi2 é deposita
do como um filn1e fino por deposição de vapor quími
co, no qual TiO~(g) e SiH4(g) reagem na s uperfície de 
Si. Escreva wna equação química balanceada para a 
reação, supondo que os outros produtos sejam H2 e 
HCl. Por que TiSi2 deve comportar-se melhor como 
um interconector condutor em Si do que un1 metal 
como Cu? 
lndique a natureza do fi.Un e formado pela decompo
sição térmica em u.ma superfície quente de cada um 
dos itens seguintes: (a) SiH~ com H 2 como um gás 
transportador, na presença de C02 (CO é um produto); 
{b) TiCL~ na presença de vapor de água; (e) GeCl4 na 
presença de H2 como um gás transportador. 



Exe rcícios cumulativos 

[12.63) 

(12.64] 

[12.65) 

[12.66) 

Enquanto filmes finos de óxidos metálicos podem ser 
formados por deposição a vácuo, uma regra geral é a 
de que compostos inorgânicos tendo componentes 
aniônicos com nomes terminando em -ito ou -ato não 
podem ser depositados a vácuo com sucesso. Por que 
isso acontece? 
Empregando os valores de energia de ligação relacio
nados na Tabela 8.4, estime a variação de entalpia mo
lar ocorrendo com (a) a polimerização do etileno; (b) a 
formação do náilon 6,6; (c) a formação do tetraftalato 
de polietileno (PET). 
Apesar de o polietileno poder ser torcido e virado de 
maneiras aleatórias, con10 ilustrado na Figura 12.9, a 
forma mais estável é a linear com o esqueleto de car
bono orientado como nlostrado na figura a seguir: 

H 1-l H 

·~ 

H H H 

' 
1-l H 

' 
ri H H H 

\ 
H H H H 

(a) Qual a hibridização dos orbitais em cada átomo de 
carbono? Quais os ângulos de ligação esperados? 
(b) O objeto sólido na forma de 'V' na figura indica as 
ligações a partir do átomo de carbono que saem do 
plano da página, os objetos pontilhados e1n forrna de 
'V' indican1 as ligações que se localizam atrás do pla
no da página. Agora imagine que o polímero é o poli
propileno em vez do polietileno. Desenhe estruturas 
para o polipropileno nas quais (i) todos os grupos CH~ 
localizam-se nos mesmos lados do plano do papel 
(essa fo.rma é chamada polipropileno isotático); (ii) os 
grupos CH3 localizam-se em lados alternados do pla
no (polipropileno sindiotático); ou (ii i) os grupos CH3 
estão distribwdos aleatoriamente em qualquer dos 
dois lados (polipropileno atático). Qual dessas formas 
você esperaria ter a mais alta crista.linidade e o niais 
alto ponto de fusão, e quais os mais baixos? Explique 
em termos de interações intermoleculares e formas es
paciais moleculares. 
(e) As fibras de polipropileno têm sido empregadas 
em vestuário de atletas. O produto é conhecido como 
sendo superior às roupas de algodão ou poliéster e.m 
'drenar' o suor do corpo para fora através do tecido. 
Explique a diferença entre o polipropileno e o poUés
ter ou algodão (o qual tem muitos grupos-OH ao lon
go da cadeia molecular), em termos de interações 
intermoleculares com a água. 
Na cerâmica supercondutora YBa2Cu30 7, qual é o es
tado de oxidação médio do cobre, supondo que Y e Ba 
estão em seus estados de oxidação esperados? O ítrio 
pode ser substitWdo por um elemento lantanídeo e o 
Ba por outros elementos similares sem modificar fun
damentalmente as propriedades supercondutoras do 
material. Entretanto, a substituição geral do cobre por 
qualquer outro elemento leva à perda da supercondu
tividade. Em quais aspectos a estrutura eletrônica do 

(12.67] 

(12.68] 

(12.69) 

[12.70) 
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cobre é diferente das dos outros dois elementos metá
licos no composto? 
Em um experimento no qual um filme fino de dia
mante foi formado pcla decomposição por microon
das de CH4 na presença de H21 a pressão total do gás 
era 90 torr à ten1pcratura de 850 ºC. A razão de H 2 

para CH4 era 4.0. (a) Calcule a massa Lnolar média do 
gás e sua densidade sob as condições do experimento. 
{b) Supondo que a área superficial efetiva a ser cober
ta com o filme seja de 1 cm2

, que a espessura do filme 
seja 2,5 µme que a eficiência de conversão de CH~ em 
diamante na decomposição seja O,So/o, qual é o volume 
de gás consumido na fabrica~ão do filme? (A densida
de do diamante é 3,51 g/ cm·.) 
Descobre-se que un1a ainostra de óxido supercondutor, 
HgBa2Ca2Cu30 11>,, contém 14,99"/o de oxigênio em mas
sa. (a) Supondo que todos os outros elementos estejam 
presentes na relação representada na fórmula, qual é o 
valor de x na fórmula? (b} Qual( ais) dos elementos me
táJjcos no composto é (ou são) mais provável(is) de ter 
cargas médias fracionárias? Justifique sua resposta. (e) 
Qual dos íons metálicos na substância é mais provável 
de ter o maior raio iônico? Qual terá o menor? 
(a) No pollo1ero polidimetilsilano n1ostrado na pági
na 432, quais ligações têm a menor energia média de 
Ugação? (b) Na conversão térnuca do polidimetilsi
lano para a substância polimérica mostrada na pági
na 432, quais ligações são mais prováveis de ser 
rompidas primeiro com o aquecimento do material? 
(e) Após essa prinleira etapa de rompimento de Liga
ção, qual a próxima etapa a ocorrer para se chegar ao 
produto polimérico mostrado? Empregando os valo
res de entalpia média de ligação na Tabela 8.4, estime 
a variação de entalpia total nessa etapa final. 
Considere o para-azoxianisol, que é um cristal liquido 
nemático na faixa de temperatura entre 21 ºC e 47 ºC: 

o 
o 
1 

CH=N o 
(a) Escreva a estrutura de Lewis para essa m.olécula, 
mostrando todos os pares de elétrons solitários, bem 
como as ligações. (b) Descreva os orbitais híbridos 
empregados por cada um dos dois áton1os de ni
trogênio. Quais os valores esperados para os ângu
los de ligação ao redor do átomo de nitrogênio que 
está ligado ao oxigênio? (e) A substituição de um 
dos grupos - OCH3 no parn-azoxianisoI por um 
grupo - CH2CH1CH.zCH3 faz com que o ponto de fu
são da si.1bstãnàa caia; a faixa de cristal Líquido muda 
para 19 ºC a 76 "C. Explique por que essa substituição 
produz as variações observadas nas propriedades. 
(d ) Como você espera que a densidade do parn-azoxi
anisol varie com a fusão a 117"C? Ao passar do estado 
nemático para o estado Líquido isotrópico a 137 ºC? 
justifique sua resposta. 



Capítulo 

Propriedades das 
soluções 

A maior parte das substâncias gue encontramos no dia-a-dia são mis
turas. Mujtas mjsturas são homogêneas, isto é, seus componentes estão 
mis turados uniformemente no nível molecular . Misturas homogê11eas são 
chamadas soluções. - (Seções 1.2 e 4.1) Exemplos de soluções são abundantes 
no mundo a nossa volta. O ar que respiramos é uma solução de vários gases. 
O latão é uma solução sólida de zinco em cobre. Os fluidos que correm por 
nosso corpo são soluções, contendo grande variedade de nu trientes essenciais, 
sais e outras substâncias. 

As soluções podem ser gases, líquidos ou sólidos (Tabela 13.1). Cada uma 
das substâncias em uma solução é chamada co111ponente da solução. Como vi
mos no Capitulo 4, o solvente é norn1almente o componente prese.nte em maior 
quantidade. Os outros componentes são chamados solutos. Como as soluções 
liquidas são as mais comuns, daremos atenção a elas neste capíttúo. O princi
pal objetivo é examinar as propriedades físicas das soluções, comparando-as 
com as propriedades de seus componentes. Ocuparemo-nos particularmente 
com as soluções aquosas de substâncias iônicas por s ua importância central na 
química e no dia-a-dia. 

TABELA 13.1 Exemplos de soluções 

Estad o d a Esta do do Estado Exemplo 
solução solvente d o soluto 

Gás Gás Gás Ar 

Líqtúdo Líquido Gás Oxigênio na águ a 

Líquido Líquido Líquido Álcool na água 

Líqujdo Líqu.ido Sólido Sal na água 

Sólido Sólido Gás Hidrogênio no paládio 

Sólid o Sólido Líquido Mercúrio na prata 

Sólido Sólido Sólido Prata no ou.ro 

1 3.1 O processo de dissolução 

Uma solução é formada quando uma s ubstância se dispersa UJ1iformemente 
em outra. Com exceção de misturas gasosas, todas as soluções envolvem subs
tâncias em fase condensada. Aprendemos no Capítulo 11 que as moléculas ou 

~ O que está por vir .,. 

• Começamos coni.idemndo o que 
acontece no nível molecular quan
do uma substância se dissolve, 
prestando particular atenção ao 
papel das forças i11ter1110/ec11/11res 
no processo. 

• Em seguida examinamos as va
riações na energia e na descrde111 
que acon1panha o processo de 
dissolução. 

• Veren1os que nas soluçik'S S11l11r11-
das os solutos dissolvido e não 
dissolvido estã-0 em eq11ílíbrío. 

• A quantidade de soluto em uma 
solução saturada define sua 
sol11bilidade, a extensão na qual 
determinado soluto se dissolve 
em certo solvente. 

• A solubilidade depende da na
tu.reza do soluto e do solvente, 
que determinam as identidades 
das forças intermoleculares ne
les e entre eles. A pressão afeta a 
solubilidade dos solutos g11S<>

sos. A temperatura também afe
ta a solubiHdade. 

• Como muitas propriedades físicas 
das soluções dependem de suas 
concentrações, examinamos vá
áas maneira~ comuns de expres
sara concentração. 

• As propriedades físicas das solu
ções que dependem apenas da 
concentração e não da identida
de do soluto :,;ão conhecidas 
como propriedades colig11t ivas. Elas 
incluem a extensão na qual o so
luto diminui a pressão de vapor, 
aumenta o ponto de ebulição e 
baixam o ponto de congelamento 
do solvente. A pressão osmótica 
de uma solução é também pro
priedade coligativa. 

• Fechamos o capítulo com a inver 
tig;iç.."io dos colóidt'S, nusturas nas 
quais as partículas maiores que o 
tamanho molecular são dispersas 
em un1 outro componente. 
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.. 

(a) (b) (e) 

Figura 13.1 Ilustração esquemática do processo de dissolução de um sólido iônico em água. (a) A substância sólida é 
hidratada pelas moléculas de água, com os átomos de oxigênio das moléculas de água orientados em direção aos cátions e 
os hidrogênios orientados em direção aos ãnions. (b, c) À medida que o processo de dissolução continua, os íons individuais 
são removidos da superfície do sólído e tornam-se espécies completamente hidratadas separadas na solução. 

os íons das substâncias nos estados líquid.o e sólido sofrem forças atrativas intermoleculares que os mantêm jun tos. 
As forças intermoleculares agem também entre partículas de soluto e em moléculas de solventes. 

Quaísquer dos vários tipos de forças intermoleculares que abordamos no Capítulo 11 podem agir entre partí
culas do soluto e do solvente en1 uma solução. Forças íon-dipolo, por exemplo, predominam em soluções de subs
tâncias iônicas em água. Forças de dispersão, por outro lado, predominam quando uma s ubstância apoiar como 
C6H 1.i se dissolve em uma outra apolar como CCl4• Além disso, um fator muito 
importante que determina se urna solução se forma é a intensidade relativa das 
forças i.J1termoleculares entre as partículas do soluto e do solvente. 

As soluções se formam quando as forças atrativas entre as partículas doso
luto e do solvente possuem módulos comparáveis em magnitude com as que 
existem entre as partículas do soluto ou entre as partículas do solvente. Por 
exemplo, a substância iônica NaCl se dissolve rapidamente em água porque as 
interações atrativas entre os íons e as moléculas polares de ~O superam a 
energia de rede de NaCl(s). Examinemos esse processo de dissolução mais de 
perto, prestando atenção nessas forças atrativas. 

Quando NaCI é adicionado à água (Figura 13.1), as moléculas de água se 
orientam na superfície dos cristais de NaCI. A extremidade positiva do d ipolo 
da água é orientada no sentido dos íons cr, e a extremidade negativa do dipo
lo da água é orientada no sentido dos íons Na+. As atrações íon-dipolo entre os 
íons e as moléculas de água são suficientemente fortes para puxar os íons de 
s uas posições no cristal. 

Uma vez separados do cristal, os ions Na .. e cr são cercados por moléculas 
de água, como mostrado nas figuras 13.1 (b e c) e 13.2. Tais interações entre 
moléculas de soluto e de solvente são conhecidas como solvatação. Quando o 
solvente é a água, as interações são conhecidas como hidratação. 

Mudanças de energia e formação de solução 
O cloreto de sódio se dissolve em água porque as moléculas de água têm 

atração suficiente para que os íons de Na • e c1-superem a atração mútua des
ses dois íons no cristal. Para forn1ar urna solução aquosa de NaCl, as moléculas 
de água devem se separar umas das outras para formar espaços no solvente 
que serão ocupados pelos íons Na+ e cr. Assun, podemos considerar a energia 
total da formação da solução tendo três componentes, ilustrados esquematica
mente na Figura 13.3. A variação de entalpia total na formação da solução, 
t.Hdiss' é a soma dos três termos: 

[13.1] 

~ ANIMAÇÃO 
~'; Dissolução do NaCI em água 

Figura 13.2 Íons Na• e cr 
hidratados. Os lados negativos do 
dipolo da água apontam em 
direção aos íons positivos, e os 
lados positivos apontam em 
direção ao íon negativo. 
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Figura 13.3 Descrição das três 
contribuições de entalpias ao calor 
total de dissolução de um soluto. 
Como observado no texto, AH, e AH2 
representam os processos 
endotérmicos, necessitando de uma 
absorção de energia, enquanto AH3 

representa um processo exotérmico. 

QG 

º• Q 

-- ~ 

Mi,1: Separação das moléculas do soluto 

-
JJ.H2: Separação das moléculas do solvente 

+ 

t.Hi Formação das interações soluto-solvente 

A Figura 13.4 descreve a variação de entalpia associada a cada um desses componentes. A separação das partí
culas do soluto entre si demanda uma absorção de energia para superar suas interações atrativas (por exemplo, 
a separação de íons Na+ e O/. O processo é, portanto, endotérmico (óH1 >O). A separação das n1oléculas de sol
vente para acomodar o soluto também requer energia (t:.f4 >O). O terceiro componente resulta das interações atra
tivas entre o soluto e o solvente e é exotérmico (t:.H3 <O). 

Como mostrado na Figura 13.4, os três termos de entalpia na Equação 13.1 podem se somar para cl1egar a uma 
soma negativa ou posi tiva. Dessa forma, a formação de lLma solução pode tanto ser exotérmica quanto endotérmica. 
Por exemplo, quando o sulfato de magnésio, MgSO"' é adicionado à água, a solução resultante fica bem quente: 
t:.Hdi>l>OI = -91,2 k)/mol. En1 contraste, a dissolução de njtrato de amônia (NH4N03) é endotérmica: t:.Hdls;,ol = 26,4 
kJ / mol. Essas substâncias particulares têm s i d.o usadas para fazer bolsas de calor instantâneo e de gelo uti lizadas 

Figura 13.4 Análise das variações de 
entalpia acompanhando um processo 
de dissolução. Os três processos são 
ilustrados na Figura 1 3.3. O diagrama 
à esquerda ilustra um processo líquido 
exotérmico (AH<ll>so1 < O); o da direita 
mostra um processo líquido 
endotérmico (ll.Hd1,101 > O). 

ATIVIDADE 
Entalpia da solução 

t 

Parlícu las partículas 
do ::.oi vente + do soluto 
c;eparadac; separadas 

AH2 

parlículas 
Soh·entl? + do solvente 

separ;idas 

AH1 

'll)]\'l'nte + soluto 

rocesso 
'quido 
xotérmico 

p 
lí 
e 

b.Hddissol 

Soluç.iu 

- -

ô.H3 

Parlicu las partículas 
do solvente + do soluto 
separadas ~eparadas 

AH2 

Sol\'Cl1lL' 
partículas 

t do solvente M13 
'>cparadas 

M11 

Solução 

vrrocesso 

AHdtssol 
líquido 
endotér mico 

'>oh ~nte soluto 
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para o tratamento de ferimentos de atletas (Figura 13.5). As bolsas consistem 
em un1 saco de água e um produto quí:oúco seco, MgS04, para as bolsas quen
tes e Nl-l4N03 para as bolsas frias. Quando a bolsa é comprimida, o lacre que 
separa o sólido da água é quebrado e é formada ttma solução, aumentando ou 
diminuindo a temperatura. 

No Capíhuo 5 aprendemos que a variação de entalpia em um processo 
pode fornecer informação sobre a extensão pela qual um processo pode ocor
rer. CID (Seção 5.-1) Os processos que são exotérmicos tendem a ocorrer espon
taneamente. Uma solução não se formará se o ôHd;...,1 for demasiadamente 
endotéroúco. A interação solvente-soluto deve ser suficientemente forte para 
fazer com que o 6H3 possua ordem de grandeza comparável com 6H1 + 6H2• , 
E por isso que solutos iônicos como NaCl não se dissolven1 em líquidos apoia-
res como a gasolina. As molécuJas de hidrocru·boneto apolares da gasolina so
freriam apenas interações atrativas fracas com os íons, e essas interações não 
compensariam as energias necessárias para separar os íons uns dos outros. 

Pelo mesmo raciocínio, um líqu.ido polar como a água não forma soluções 
com um líquido apolar como o octano (C8H 18). As moléculas de água sofrem 
fortes interações de ligação de hidrogênio umas com as outras . ._ (Seção 
11 .2) Essas forças atrativas devem ser superadas para dispersar as moléculas 
de água pelo líquido apoiar. A energia necess.-1.ria para separar as moléculas de 
H.iO não é recuperada na forma de interações atrativas e11tre as moléculas 
de H.iO e de C8H ,8• 

Formação de solução, espontaneidade e desordem 
Quando o tetracloreto de carbono (CCl4) e o hexano (C6H 14) são 1nistura

dos, eles se dissolvem um no outro em todas as proporções. Ambas as subs
tâncias são apola1·es e elas têm pontos de ebulição simjjares (77'C para CC14 e 
69ºC para C6H 14). Portanto, é razoável supormos que os módulos das forças de 
interação (forças de dispersão de London) entre as moléculas nas duas subs
tâncias e em sua solução sejam comparáveis. Quando as duas são misturadas, 
a dissolução acontece espontaneamente, isto é, ocorre sem nenhuma absorção 
extra de energia de fora do sistema. Dois fatores distintos estão envolvidos nos 
processos qtte ocorrem espontaneamente. O mais óbvio é a energia; o outro é a 
desordem. 

Se você soltar um livro, ele cai no chão devido à gravidade. Em sua altura 
inicial, ele ten1 uma energia potencial mais alta que a de quando está no chão. 
A não ser que seja impedido, o livro cai e, assim, perde eJ1ergia. Esse fato nos 
leva ao primeiro princípio básico para a identificação de processos espontâne
os e o sentido que eles tomam: os processos nos quais o co11teúdo de energia do siste-
111a dh11i1111i te11de111 a ocorrer espo11tanea111e11te . . Processos espontâneos tendem a 
ser exotérmicos. C1DD (Seção 5.4, "Estra tégias em química: usando a entalpia 
como un1 guia") A alteração tende a ocorrer no sentido que leva a uma energia 
mais baixa ou a uma entalpia mais baixa para o sistema. 

Alguns processos, no entanto, não resultam e111 energia mais baixa para 
um sistema ou podem a té ser endotérmicos e ainda assim ocorrer espontanea
mente. Por exemplo, NH4N03 se dissolve facilmente em água, apesar de o pro
cesso da solução ser endotérmico. Todos esses processos são caracterizados 
por um aun1ento na desordem, ou na a leatoriedade, do sistema. A mistura de 
CC14 e CbH1~ fornece um outro exemplo simples. Suponha que possamos d.e re
pente remover uma barreira que separa 500 mL de CC14 de 500 mL de C6H 14, 

como na Figura 13.6 (a). Antes de a barreira ser removida, cada líquido ocupa 

Figura 13.5 Um pacote de gelo 
instantâneo, contendo nitrato de 
amônio, usado para tratar de 
contusões de atletas. Para ativar o 
pacote, o recipiente é pressionado 
com as mãos, rompendo o lacre 
que separa o NH4N03 sólido da 
água. O calor de dissolução do 
NH~N03 é positivo, logo a 
temperatura da solução diminui. 

mL 500 rnL 
de de 

CCl4 C6H14 

(a) 

-1000 mlde 
cci.. 

+ 
C6H1~ 

(b) 

Figura 13.6 Formação de uma 
solução homogênea entre cc1. e 
C6H14 ao se remover a barreira 
separando os dois líquidos. 
A solução em (b) é mais desordenada, 
ou aleatória, em comparação com 
os líquidos separados antes da 
formação da solução (a). 

um volume de 500 mL. Todas as molécu las de CC14 estão nos 500 n1L à esquerda da barreira e todas as moléculas de 
CbH1~ estão nos 500 mL à direita. Quando o equilibrio é restabelecido após a remoção da barreira, os dois Líquidos 
juntos ocupam um volume de aproximadamente 1.000 mL. A formação de uma solução ho1nogênea aumentou a 
desordem, ou a a1eatoriedade, porque as moléculas de cada substância estão agora misturadas e distribuídas em 
um volume duas vezes maior que o que elas ocupavam antes da m.istura. A quantidade de desordem no sistema é 
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Figura 13.7 (a) Níquel metálico e 
ácido clorídrico. (b) O níquel reage 
lentamente com o ácido clorídrico, 
formando NiCl2(aq) e H2(g). (c) O 
NiCl2·6H20 é obtido quando a solução 
de (b) é evaporada até a secura. 

(a) (b) (c) 

dada pela grandeza termodinâmica chamada entropia. Esse exemplo ilustra o segundo principio básico: os proces
sos nos quais a desorde111 (entropia) do sisfe111a nurnenfa fende1n a ocorrer espo11tn11enn1e11te. 

Quando moléculas de diferentes tipos são colocadas juntas, ocorre espontaneamente uma mistura e, na se
qüência, un1 aumento na desordem, a i1ão ser que as moléculas sejan1 impedidas por forças intern1oleculares sufi
cienteme.nte fortes ou por barreiras fISicas. Dessa forma, gases se misturam e se expandem espontaneamente 
exceto se forem impedidos por seus recipientes; nesse caso, as forças intermoleculares são muito fracas para refrear 
as moléculas . No entanto, como ligações fortes mantêm os íons de sódio e de cloreto unidos, o cloreto de sódio n ão 
se dissolve espontaneamente em gasolina. 

Abordaremos processos espontfu1eos mais uma vez no Capítulo 19. Consideraremos, na ocasião, o equilíbrio 
entre as tendências no sentido da entalpia mais baixa e no sentido da entropia mais alta com minúcia. Para o mo
mento, precisamos estar cientes de que o processo de d issolução envolve dois fatores: outra na entalpia e uma alte
ração na entropia. Na ma ioria dos casos, a fonnação de soluções é favorecida pelo aun1ento na entropia que aco111panhn a 
111istura. Conseqüentemente, uma solução se formará a menos que as interações soluto-soluto ou solvente-solven
te sejam demasiadamente fortes em relação às interações soluto-solvente. 

Formação de solução e reações químicas 

Em todas as abordagens sobre soluções, devemos tomar o cuidado de distinguir o processo físico da formação 
da solução a partir de reações químicas que levam a uma solução. Por exemplo, o níquel metálico dissolve-se em 
contato com solução de ácido clorídrico porque a seguinte reação química ocorre: 

'Ni(s) + 2HCl(aq) -~ NiCl2(aq) + H2(g) [13.2] 

Nesse exemplo, a forma química da substância sendo dissolvida é alterada de Ni para NiC12• Se a solução é eva
porada até a secura, recupera-se o NiC12 ·6H20(s), e não Ni(s) (Figura 13.7). Por outro lado, quando NaCl(s) é dis
solvido em água, nenhun1a reação química ocorre. Se a solução for evaporada até a secura, recupera-se NaCl. 
O foco deste capítulo é em soluções das quais o soluto pode ser recuperado sem ter sido a lterado pela solução. 

Um olhar mais de perto Hidratos 

Freqüentemente, os ions hidratados pern1anecern nos 
sais cristalinos obtidos por evaporação de água a partir 
das soluções aquosas. .Exemplos comuns incluem o 
FeClf6J-1iO (cloreto de ferro(Ill) hexa-hiclratado) e CuS04·5fi:iO 
(sulfato de cobre(Il) pen ta-hidrato). O FeClf6~0 consiste em 
íons Fe(H20)6

3
• e cr; o CuS04·5lcl20 consiste em lons 

Cu(H20)4
2
+ eS04(H20)?-. As moléculas de água pódem tam

bém aparecer em posições na rede cristalina que não estão 
especificamente associadas nem com o cátion nem com o 
ânion. O BaCl2·2H20, que contém sal e água combinados em 
proporções definidas, são conhecidos como hidratos; a água 
associada a eles é chamada água de /1idrataçiio. A Figura 13.8 
mostra um exemplo de hidrato e a correspondente s ubs tân
cia anidra (livre de água). 

Figura 13.8 Amostras de cloreto de cobalto(ll) hid ratado, 
CoCl2·6H20 (esquerda) e anidro CoCl2 (direita). 
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13.2 Soluções saturadas e solubilidade 

Quando um soluto sólido começa a se dissolver em um solvente, a concen
tração de partículas do soluto na solução aumenta, bem como suas chances de 
colidir com a superfície do sólido (Figura 13.9). Tal colisão pode fazer com que 
a partícula do soluto se religue ao sólido. Esse processo, que é o oposto do pro
cesso de dissolução, é chamado cristal ização. Desse modo, dois processos opos
tos ocorrem em urna solução em contato com um soluto não dissolvido. Essa 
situação é representada na Equação 13.3 pelo uso de uma seta dupla: 

dissolver 
Soluto +solvente 

cristalizar 
solução [13.3] 

Qttando as velocidades desses processos opostos se tomam iguais, não 
ocorre nenhum outro aumento liquido na quantidade de soluto na solução. 
Um equilíbrio dinâmico similar ao que ocorre entre a evaporação e a conden
sação abordadas na Seção 11.5 é estabelecido. 

Uma solução em equilíbrio con1 o soluto não dissolvido é saturada. O solu
to adicional não se dissolverá se adicionado a uma solução satuiada. A quanti
dade de soluto necessária para forma r uma solução saturada em certa 
quantidade de solvente é conhecida como a solubi1idade daquele soluto. Por 
exemplo, a solubilidade de NaCI em água a O ºC é 35,7gpor100 1nL de água. 
Essa é a quantidade 01áxima de NaCl que pode ser dissolvida em água para 
produzir uma solução de equilíbrio estáve l àquela temperatura. 

Se dissolvermos menos soluto que o necessário para formar uma solução 
saturada, a solução é insaturada. Assim, uma solução que contém apenas 10,0 
g de NaCl por 100 mL de água a O "C é insaturada porque tem a capacidade de 
dissolver mais soluto. 

Figura 13.9 Uma solução na qual 
o excesso de soluto iônico está 
presente. Os íons na superfície do 
soluto estão continuamente 
passando para a solução como 
espécies hidratadas, enquanto os 
íons hidratados da solução são 
depositados nas superfícies do 
soluto. No equilíbrio em uma 
solução saturada, os dois processos 
ocorrem a taxas iguais. 

Sob condições adequadas é, às vezes, possível formar soluções que contenham quantidade maior de soluto do 
que a necessária para formar uma solução sah.trada. Tais soluções são supersaturadas. Por exemplo, consideravel
mente mais acetato de sódio (NaC2H30 2) pode dissolver-se em água a altas temperaturas do que a baixas tempera
turas. Quando uma solução saturada de acetato de sódio é preparada a uma temperatura alta e daí resfriada 
lentamente, todo o soluto pode permanecer dissolvido apesar de a solubilidade diminuir à medjda que a tem.pera
tura for reduzida. Como o soluto em uma solução supersaturada está presente em concentração mais alta que a de 
equilibrio, as soluções supersatuiadas são instáveis. As soluções supersaruradas se formam praticamente pelas 
mesmas razões dos líquidos super-resfriados (Seção 11.4): para a cristalização ocorrer, as n1oléculas ou os íons de 
soluto devem arranjar-se apropriadamente para formar cristais. A adição de um cristal pequeno de soluto (um 
cristal semente) fo.mece um m odelo para a cristalização do excesso de soluto, levando a uma solução saturada em 
contato com o excesso de sólido (Figura 13.10). 

(a) {b) (e) 

Figura 13.1 O O acetato de sódio forma facilmente soluções supersaturadas em água. (a) Quando um cristal semente de 
NaC2H30 2 é adicionado, o excesso de NaC,H30 2 cristaliza-se na solução, como mostrado em (b) e (c). 
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13.3 Fatores que afetam a solubilidade 

A extensão na qual uma substância se dissolve em outra depende da natureza tanto do soluto quanto do sol
vente. Também depende da temperatura e, pelo menos para os gases, da pressão. Consideremos esses fatores mais 
especificamente. 

Interações soluto-solvente 
Um fator q ue determina a solubilidade é a tendência natural de as substâncias se misturarem (a tendência de 

sistemas se moviinentarem no sentido da desordem). Entretanto, se isso fosse tudo o que estivesse envolvido, es
peraríamos que as substâncias fossem completamente solúveis umas nas outras. Evidentemente, esse não é o caso. 
Então, quais outros fatores estão envolvidos? Como vimos na Seção 13.l, as forças de atração relativas entre as mo
léculas do soluto e do solvente também têm papel muito importante no processo de solução. 

TABELA 13.2 Solubilidades de 
gases em água a 20º C, com 1 
atm de pressão 

Gás 

Ar 

Kr 

Solubilidade (M) 

0,69 X 10-) 

l,Q4 X 10-J 

1,38 X 10-3 

l,SOx 10-3 

2,79x 10" 

Apesar da tendência à desordem e das várias interações entre partículas de 
soluto e de solvente estarem envolvidas na determinação das solubiJidades, 
wna suposição considerável pode em geral ser admitida se considerarmos a in
teração entre soluto e solvente. Os dados na Tabela 13.2 mostram, por exemplo, 
que as solubilidades de vários gases simples em água atimentam com o aumen
to da massa molecular ou polaridade. As forças atrativas entre as moléculas de 
gás e de solvente são principalmente do tipo de dispersão de London, que au
menta com o aurnento do tamanho e da massa das moléculas do gás. - (Seção 
11.2) Desse modo, os dados indicam que as solubilidades dos gases em água au
mentam à proporção que a atração entre soluto (gás) e solvente (água) aumenta. 
Em geral, quando outros fatores são comparáveis, quanto 111ais fortes as atrações 
entre as 111oléc11/as de soluto e de solvente, 111aior a so/11bilidade. 

Como resultado de atrações dipolo-dipolo favoráveis entre as moléculas de solvente e de soluto, lfquidos pola
res tende111 a dissolver-se rapida111ente enz solventes polares. A água não apenas é polar, mas também capaz de formar li
gações de hidrogênio. - (Seção 11.2) Assim, moléculas polares, especialmente as que poden1 formar ligações de 
hidrogênio com molécuJas de água, tendem a ser solúveis em água. Por exemplo, acetona, uma molécula polar 
cuja fórn1u.la estrutura l é mostrada a seguir, mistura-se em qualquer quantidade com água. A acetona tem liga
ção fortemente polar e= o e pares de elétrons não-ligantes no átomo de o que podem formar ligações de h.idro-

A • ' geruo com agua. 

Acetona 

Pares de líquidos co.mo a acetona e a água, que se misturam etn qualquer proporção, são miscíveis, enquanto 
os que não se dissolvem uns nos outros são imiscíveis. Gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, é imiscí
vel em água. Hidrocarbonetos são substâncias apoiares devido a vários fatores: as ligações c - c são apoiares, as 
ligações C - I-I são aproximadamente a polares e as formas espaciais das moléculas são simétricas o bastante para 
cancelar muitos dos fracos dipolos C - H. A atração entre as moléculas polares de água e as 1noléculas de h.idro
carboneto a polares não é suficientemente forte para permitir a formação de uma solução. Líquidos apoiares tendem a 
ser insolúveis e1n líquidos polares. Como resultado, o hexano (C6H 14) não se dissolve em água. 

A série de compostos na Tabela 13.3 demonstra que líquidos polares te11dem a se dissolver em outros líquidos 
polares, e liquidos apoiares em apolares. 

Todos esses compostos orgânicos contêm o grupo OH ligado a um átomo de C. Os compostos orgânicos com 
esse aspecto molecuJar são chamados alco6is. A ligação O- H não é apenas polar, como também é capaz de formar 
ligações de hidrogênio. Por exe1nplo, as moléculas de CH:iCH20H podem formar ligações de ludrogênio com as 
moléculas de água, bem como umas com as outras (Figura 13.11). Como resuJtado, as forças soluto-soluto, solven
te-solvente e soluto-solvente não são apreciavelmente diferentes dentro de uma mistura de CH3CH20H e H 20. 
Não hã nenhuma alteração significativa no ambiente das moléculas ao ser misturadas. Portanto, o aumento na de
sordem acompanhando a mistl.ira tem papel significativo na forn1ação da solução. O etanol (CH3CH20H), dessa 
forma, é co1npletame11te miscível em água. 
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TABELA 13.3 Solubilidades de alguns alcoóis en1 água e hexano 

Álcool Solubilidade em ~o· Solubilidade em C6H14 

CH30H (metanol) 00 0,12 

CH3CH20H (etanol) 00 00 

CH3CH2CH20H (propano!) ClO ClO 

CH:iCH2CH2CH20H (butano!) 0,11 00 

CH3CH2CH2CH2CH20H (pentano!) 0,030 00 

CH,Cl-~CH2CHz<:HzCH20H (hexano)) 0,0058 00 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2C~OH (heptanol) 0,0008 ClO 

• Expresso e1n molde álcool / J.00 g de solvente a 20 ºC. O símbolo de infinito indica que o álcool é completamente miscível em solven te. 

Ligações de hidrogênio 

ri 
H ,...,o, I 

H ... \ .H C._H 
~e o" \ 
I 'e/ 'H ,...,c--H 

H I ' H H ~ . 
H H 

(a) 

Ligações d.e hidrogênio 

O número de átomos de carbono em um álcool afeta sua solubilidade e1n 
água. Enquanto o comprimento da cadeia de carbono aumenta, o grupo polar 
OfI se toma uma parte continuamente menor da molécula, e a molécula se 
comporta mais com.o um hidrocarboneto. A solubilidade do álcool em água 
diminui de modo correspondente. Por outro lado, a solubilidade do álcool em 
um solvente apoiar como o hexano {C6I-lu) aumenta à medida que a cadeia de 
hidrocarboneto apoiar aumenta em comprimento. 

Uma forma de se aumentar a solubilidade de uma substância em água é 
elevar o número de grupos polares que ela contém. Por exemplo, ao aumentar
mos o número de grupos de OH por uma cadeia de carbono de um soluto, au
m.entamos a extensão das ligações de hldrogênio entre o soluto e a ágt1a, 
elevando, assim, a solubilidade. A glicose (C6Hu0 6) tem cinco grupos OH em 
uma estrutura de seis carbonos, o que faz com que a molécula seja solúvel em 
água (83 g dissolvem-se em 100 m'L de água a 17 ,5 ºC). A molécula de glicose é 
mostrada na Figura 13.12. 

O exame de diferentes combinações de solventes e solutos como os estuda
dos nos parágrafos precedentes nos leva a uma importante generalização: 
Substâncins co111 forçns atrativas intern10/ec11lares sfrnilares tenden1 n ser solúveis 
entre si. Essa generalizaÇcio é comumente conhecida como "se1ne/J1ante dissolve 
se111e/11a11te11

• Substâncias apoiares são n1ais prováveis de ser solúveis em sol
ventes apoiares; solutos iônicos e polares são mais prováveis de ser solúveis 
em solventes polares. Sólidos covalentes, como o diamante e o quartzo, 11ão 
são solúveis nem em solventes polares nem em solventes apoiares por causa 
das intensas forças de ligação dentro do sólido. 

Figura 13.11 Interações de 
ligações de hidrogênio entre 
moléculas de etanol (a) e etanol e 
água (b). 

Sítios de ligação 
de hidrogênio 

Figura 13.12 Estrutura da g licose. 
Observe que os grupos OH capazes 
de fazer ligação de hidrogênio com 
a água estão salientes na 'superfície' 
da molécula. 
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A química e a vida Vitaminas solúveis em água e gordura 

As vitaminas têm estruturas químicas únicas, que afetam 
suas solubilidades em diferentes partes do corpo humano. 
As vitaminas B e C são solúveis em água, por exemplo, en
quanto as vitan1inas A, D, E e K são solúveis em solventes 
apoiares e nos tecidos gordurosos do organismo (que são 
a polares). Devido às solubilidades em água, as vitaminas B 
e C não são armazenadas en1 qualquer extensão apreciável 
no organismo, e, portanto, alimentos contendo essas vitami
nas deve1n ser incluídos na dieta diária. Em contraste, as vi
taminas solúveis em gordura são armazenadas em 
quantidades suficientes para evitar que doenças de deficiên
cia vitamínica apareçam mesmo após uma pessoa ter vivido 
por um longo período com uma dieta deficiente nelas. 

Os diferentes padrões de solubilidade das vitaminas so
lúveis em água e das solúveis em gordUia podem ser racio
nalizados em termos de estruturas das moléculas. As estrutu
ras qlúmicas da vitamina A (retino!) e da vitamina C (ácido 
11scórbico) são mostradas na Figura 13.13. Observe que a mo
lécula de vitamina A é um álcool com uma cadeia carbônica 
longa. Como o grupo OH é uma parte muito pequena da 
molécula, esta assemell1a-se aos alcoóis de cadeia longa rela
cionados na Tabela 13.3. Essa vita1nina pode ser considerada 
apoiar. De outro lado, a molécula de vitamina C é menor e 

Vitamina A 

(a) 

tem mais grupos OH que podem formar ligações de 
hidrogênio com a água. É algo sen1elhante ao que acontece , 
com a glicose, abordada anteriom1ente. E urna substância 
mais polar. 

A Procter and Gamble Company apresentou uma gordu
ra substituta não calórica chamada olestrn,.., em 1998. Essa 
substância, formada pela combinação de uma molécula de 
açúcar com ácidos g raxos, é estável a a ltas temperaturas, de 
forma que pode ser usada no lugar de óleos vegetais na pre
paração de batatas fritas, tortas e produtos similares. Apesar 
de o seu gosto ser parecido com o gosto do óleo vegeta], ela 
passa pelo sistema digestivo humano sem ser metabolizada 
deixando de contribuir com calorias para a dieta. Entretanto, 
seu uso tem gerado muitas controvérsias. Uma vez que o 
oles tra consiste em moléculas grandes parecidas com a gor
dura, ela absorve vitaminas solúveis em gordura (como A, 
D, E e K) e outros nutrientes (como os carotenos), transpor
tando-os pelo sistema digestivo e para fora do organismo. 
Os críticos estão preocupados com o fato de que, apesar de 
os alimentos com olestra serem fortificados com as vitami
nas que podem ser perdidas, as conseqüências no uso pro
longado de o lestra podem estar relacionadas a problemas 
com a dieta alimentar. 

f-I- 0 H 

/O"" t-t-O-H O=c e,...... J-i 1 
\ / ". H 
C=C H 

H- 0 ,...... ' O- H 

Vitamina C 

(b) 

Figura 13.13 (a) Estrutura molecular da vitamina A, solúvel em gordura. A molécula é composta em grande parte de 
ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, logo é aproximadamente apoiar. (b) Estrutura molecular da vitamina C, 
solúvel em água. Observe que os grupos OH e os outros átomos de oxigênio na molécula podem interagir com as 
moléculas de água pelas ligações de hidrogênio. 

COMO FAZER 13.1 

Determine se cada uma das seguintes substâncias apresenta maior probabilidade de se dissolver em tetracloreto de 
carbono (CC14) ou em água: ~H1& Na504, HO e T2• 

Solução 

Análise: dados dois solventes, um apoiar (CC14) e o outro polar (f40), pede-se determinar qual será o melhor solvente 
para cada soluto listado. 
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Planejamento: examinando as f61n1ulas dos solutos, podemos determinar se 
eles são iônicos ou moleculares. Para os que são moleculares, podemos deter
minar se são polares ou apoiares. Em seguida, aplicamos a idéia de que o sol
vente apolar será o melhor para os solutos apoiares, enquanto o solvente 
polar será o melhor para os solutos iônicos e os polares. 

Resolução: C6H7 é um hidrocarboneto, portanto, é moJecular e apolar. 
Na2SO.v composto que contém um metaJ e não-metais, é iônico; HCl, rn.olécu
la diatômica que contém dois não-metais que diferem em eletronegatividade, 
é polar; e r2, molécula diatôrnica com átomos de eletronegatividade igual, é 
a polar. Poderíamos, então, dizer que C7J-116 e~ seriam mais soh'.rveis no a polar 
CCL, do que no polar H20, ao passo que a água seria um solvente melhor para 
NaS04 e HCI. 

PRATIQUE 

Coloque as seguintes substâncias em ordem crescente de solubilidade em 
água: 

~~1 1rvy 
H-C-C-C-C-C-H 

À~1~1}1Á 

~~~ ·~~ 
H-c-c-c-c-c-oH 

1 1 1 1 1 
H H H H H 

yyrt~11 
HO-C-C-C-Ç-C-OH 

1 l 1 1 1 
HHI-IHI-1 

~ V y ~ ~ 
H-C-C-C-C-C-CI 

1 1 1 1 1 
H H H H H 

Resposta: C~H11 < CsH11Cl < C5H110H < C5H10(0H)2 (em ordem crescente de 
polaridade e de habilidade para formar ligações de hidrogênio). 

Efeitos da pressão 
As solubilidades de sólidos e líquidos não são afetadas consideravelmente 

pela pressão, enquanto a solubilidade de um gás em qualquer so.lvente é au
mentada à medida que a pressão sobre o solvente aumenta. Podemos entender 
o efeito da pressão na solubilidade de um gás considerando o equilíbrio dinâ
mico ilustrado na Figura 13.14. Suponha que tenhamos wna sustância gasosa 
distribuída entre as fases gasosa e da sol.ução. Quando o equi líbrio é estabeleci
do, a proporção na qual as moléculas de gás enh·an1 na solução se iguala à pro
porção na qual as moléculas do soluto escapam da solução para entrar na fase 
gasosa. As p equenas setas na Figura 13.14(a) representam as proporções des
ses processos opostos. Agora, suponha que exerçamos uma pressão adicional 
no pistão e comprimamos o gás sobre a sol.ução, como 1nostrado na Figura 
13.14(b). Se reduzirmos o volume à metade de seu valor original, a pressão do 
gás aumentaria aproximadamente em duas vezes seu valor original. A propor
ção na qual as moléculas de gás chocam-se na superfície para entrar na fase de 

d' a ~ 

•• 'º•''º' 
o 

~º~ º 
(a) 

(b} 

Figura 13.14 O efeito da pressão 
na solubilidade de um gás. Quando 
a pressão é aumentada, como em 
(b), a taxa na qual as moléculas de 
gás entram na solução aumenta. 
A concentração das moléculas de 
soluto no equilíbrio aumenta na 
proporção da pressão. 

solução, portanto, aumentaria. Como resul tado, a solubilidade do gás na solução aumentaria até que o equi]íbrio 
fosse novan1ente estabelecido, isto é, a solubilidade aumenta até que a proporção na q ual as moléculas de gás que 
enrram na solução se iguale à proporção na qual as moléculas d e soluto escapam da solução. Assim, n so/11bilidade 
do gás aun1entn na proporção direta a sua pressão parcial ncin1a da so/11çiio. 

A relação entre pressão e solubilidade de um gás é expressa por urna equação simples conhecida como lei d e 
Henry: 

S,~ = kPs 

Aqui, s.~ é a solubilidade do gás na fase de solução (normalmente expressa 
como concentração em quantidade de matéria), P

8 
é a pressão parcial do gás sobre 

a solução, e k é a constante de proporcionalidade conhecida como consfnnte dn lei 
de Henry. A constante da lei de Henry é diferente para cada par soluto-solvente. 

ANIMAÇÃO 
Lei de Henry 

[13.4) 
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Figura 13.15 C02 borbulha para 
fora da solução quando uma 
bebida carbonatada é aberta, 
porque a pressão parcial de C02 
acima da solução é reduzida. 

A química e a vida 

Ela também varia com a temperatura. Como exemplo, a solubilidade do gás 
N2 na água a 25 "C e 0,78 atm de pressão é 5,3 x 10-1 mol / L. A constante da lei 
de Henry para N2 em á~ua a 25 ºC é, portanto, dada por (5,3 x 10--1 
mol/L)/0,78 atm = 6,8 x 10 mol/ L atm. Se a pressão pardal de N2 é duplica
da, a lei de Henry determina que a solubilidade em ágtta a 25 ºC trunbém se 
duplicará, para 1,06 x 10-3 mol/L. 

Engarrafadores usam o efeito da pressão na solubilidade na produção de 
bebidas carbonatadas como a cerveja e vários refrigerantes. Elas são engarra
fadas sob pressão de dióxido de carbono maior que 1 atm. Quando as garrafas 
são abertas ao ar, a pressão pardal de C02 sobre a solução diminui. Conse
qüentemente, a solubilidade de C02 diminui, e o C02 borbulha para fora da 
solução (Figura 13.15). 

COMO FAZER 13.2 

Calcule a concentração de C02 em um refrigerante engarrafado com pressão parci
al de C02 de 4,0 atm sobre o líquido a 25 ºC. A constante da lei de Henry para C02 
em água nessa te1nperatura é 3,1 x 10-2 mol / L abn. 

Solução 

Análise e Planejamento: dadas a pressão parcial de C02 e a constante da lei de 
Henry, k, podemos usar a lei de r!enry, Equação 13.4, para calcular a solubilidade, 
s,o,. 
Resolução: Sco, = kPco, = (3,1 x 10-2 mol/L atm)(4,0 atm) = 0,12 mol/L 

Conferência: as unidades estão corretas para solubilidade, e a resposta tem dois 
algarismos significativos consistentes tanto com a pressão parcial de C02 como 
com o valor da constante de Henry. 

PRATIQUE 

Cal.cule a concentração de CO? em um refrigerante após a garrafa ser aberta e se 
equilibrar a 25 "C sob uma pressão parcial de C02 de 3,0 x 10-4 a.tm. 

Respostn: 9,3 x 10-6 mol/L. 

Gases no sangue e mergulho em águas profundas 

Como a solubilidade dos gases aumenta com o aumento 
da pressão, os mergulhadores que respiram ar comprimido 
(Figura 13.16) devem ficar preocupados com a solubiJjdade 
dos gases em seu sangue. Apesar de os gases não serem muito 
solúveís no nível do ma~r, suas solubilidades podem tomar-se 
apreciáveis em águas profundas quando as pressões parciais 
fossem maiores. Portanto, os mergulhadores de águas pro
fundas devem emergir lentamente para prevenir que os gases 
dissolvidos sejam liberados rapidamente do sangue e de 
outros fluidos no corpo. Essas bolhas afetam os impulsos 
nervosos e dão origem à aflição conhecida como doença da 
descompressão, ou 'mal dos mergulhadores', que é dolorosa 
e pode ser fatal O nitrogênio é o principal problema porque 
ele tema pressão parcial mais alta no ar e só pode ser removi
do pelo sistema respiratório. O oxigênio, por outro lado, é ab
sorvido pelo metabolismo. 

de oxigênio fornecerá pressão parcial de aproximadamente 0,2 
atm, que é a pressão parcial de oxigênio no ar normal a l abn. 
Se a pressão parcial do oxigênio se torna muito grande, a ân
sia de respirar é reduzida, C02 não é removido do organis-
1no e o enveneiiamento com C02 ocorre. A concentrações 
excessivas no corpo o dióxido de carbono age como uma ne
urotoxina, interferindo com a condução e transmissão ner
vosas. 

Os mergulhadores de águas profundas algumas vezes 
substituem o nitrogênio pelo hélio no ar que eles respirau1 
porque o hélio tem solubilidade 111uíto mais baixa nos flui
dos biológicos que N2• Por exemplo, os mergulhadores que 
trabaJJ1am a uma profundidade de 100 pés (aproximada
mente 3015 m) são submetidos a uma pressão aproximada 
de 4 atm. A essa pressão, uma mistura de 95% de hélio e 5°/o 

Figura 13.16 Mergulhadores que usam gases 
comprimidos devem ficar preocupados com a solubilidade 
desses gases no sangue. 
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Efeitos de temperatura 
A solubilidade dn 111niorin dos solutos sólidos nn água n11111entn it 111edidn que n te111peraturn da solução nu111e11ta. A Figura 

13.17 mosh·a esse efeito para várias substâncias iônicas ein água. Entretanto, existem exceções à regra, como no 
caso de Ce2(S0~)31 cuja curva de solubilidade decresce com o aumento da temperatura. 

Em contraste aos solutos sólidos, a solubilidade de gases en1 águn dintinui con1 o a11111ento dn te111peraturn (Figura 
13.18). Se um copo de água de torneira, fria, é aquecido, bolhas de ar são vistas no interior do copo. Igualmente, be
bidas carbonatadas perdem o gás quando são aquecidas; à proporção que a temperatura da solução aumenta, a so
lubilidade de C02 diminui e C02(g) escapa da solução. A diminuição da solubilidade de 0 2 em água com o 
aumento da temperatura é um dos efeitos da poluição tér111ica de lagos e rios. O efeito é particularinente sério em la
gos profundos porque água morna é menos densa que água fria. Ela, portanto, tende a ficar por cima da água fria, 
na superfície. Tal situação impede a dissolução de oxigênio nas camadas mais profundas, dessa forma também im
pedindo a respiração de toda a vida aquática dependente de oxigênio. Os peixes podem se sufocar e 01orrer sob 
essas condições. 
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Figura 13.17 Solubilidades de vários compostos 
iônicos em água como função da temperatura. 
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Figura 13.18 Solubilidades de vários gases em 
água em função da temperatura. Observe que as 
solubilidades estão em unidades de milimols por litro 
(mmol/L), para uma pressão constante de 1 atm na 
fase gasosa. 

13.4 Formas de expressar a concentração 

A concentração de uma solução pode ser expressa tanto qualitativa quanto quantitativamente. Os termos diluí
da e concentrnrla são usados para descrever uma solução qualitativamente. Diz-se que uma solução com concentra
ção relativamente pequena de soluto caracteriza-se por ser diluída; tima com uma concentração grande, por ser 
concentrada. Usamos várias formas diferentes de expressar a concentração em termos quantitativos. E examina
mos quatro dessas formas nesta seção: porcentagem em massa, fração em quantidade de matéria, concentração em 
quantidade de matéria e n1olalidade. 

Porcentagem de massa, ppm e ppb 
Uma das mais simples expressões quantitativas de concentração é a porcentagem em massa de um componen

te em uma solução, dada por: 

0 1 
d massa do componente na solução 

00 'º em massa o componente = x 1 
massa total da solução 

(13.5] 

Assim, uma solução de ácido clorídrico que é 36o/o de HCI em massa contém 36 g de HCI para cada 100 g de 
solução. 
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Geralmente expressamos as concentrações de soluções muito diluídas em partes por milhão (ppm), definida 
como: 

d 
massa do componente na solução 6 ppm .o componente = x 10 

massa total da solução 
[13.6] 

Uma solução cuja concentração de soluto é 1 ppm contém 1 g de soluto para cada milhão (106
) de gramas de so

lução ou, equjvalentemente, 1 mg de soluto por quilograma de solução. Como a densidade da água é 1 g/ mL, 1 kg 
de solução aquosa diluída terá um volume 1nuito próximo a 1 L. Assim, 1 ppm também corresponde a 1 mg de so
luto por litro de solução. As conceJ\trações máxin1as aceitáveis de substâncias tóxjcas ou cancerígenas são normal
mente expressas em ppm. Por exemp lo, a concentração máxima permitida de arsênico em água potável nos 
Estados Urudos é 0,010 ppm, isto é, 0,010 mg de arsênico por litro de água. 

Para soluções que sejam ainda mais di luídas, usa-se par tes por bilhão (ppb). Uma concentração de 1 ppb 
representa 1 gde soluto por bilhão (109

) de gramas de solução, ou 1 micrograma (ag) de soluto por litro de solução. 
Assim, a concentração permitida de arsênico na água pode ser expressa como 10 ppb. 

COMO FAZER 13.3 

(a) Uma solução é preparada dissolvendo-se 13,5 g de glicose (C6H120J em 0,100 kg de água. Qual é a porcentagem 
em massa de soluto nessa solução? (b) Encontrou-se que uma amostra de 2,5 g de água de um poço artesiano contém 
5,4 µg de Zn1

' . Qual é a concentração de Zn1
" em partes por milhão? 

Solução 

(a) Análise e Planejamento: foram dadas a n1assa em gramas de soluto (13,5 g) e a massa em gramas do solvente 
(0,100 kg= 100 g). Calculamos a porcentagem em massa usando a Equação 13.5. A massa da solução é a soma da n1as
sa do soluto (glicose) e a massa do solvente (água). 

Resolução: 
. massa de glicose 13,5 g 

o/o em massa de glicose= x 100 = xlOO = 11,9% 
massa da solução 13,5 g + 100 g 

Comentário: a porcentagem em massa de água nessa solução é (l00-11,9)'Yo = 88,1°/o. 

(b) Análise e planejamento: nos foi dado a massa em microgramas de soluto. Como 1,ug é 1 x JO''" g,5,4pg= 5,4 x 10"" 
g. Calculamos as partes por n1ilhão usando a Equação 13.6. 

Resolução: 

massadesoluto 
10

6 5,4 x10'""g 
10

b 22 p~= X = X = p~ 
massa da solução 2,5 g ' 

PRATIQUE 

(a) Calcule a porcentagem em massa de NaO em uma solução contendo 1,50 gde NaCI em 50,0 g de água. (b) U1na so
lução alvejante comercial contém 3,62o/o em massa de hipoclorito de sódio, NaOCI. Qual é a massa de NaOCI em uma 
garrafa contendo 2.500 g de solução alvejante? 
Respostas: (a) 2,91 ºh>; (b) 90,5 g de NaOCI. 

Fração em quantidade de matéria, concentração em quantidade de matéria e molalidade 
As expressões de concentração são geralmente basead as na quantidade de matéria de um ou mais componentes 

da solução. As três mais comumente usadas são a fração em quantidade de matéria, a concentração em quantidade 
de matéria e a molalidade. 

Recorde da Seção 10.6 que a fração e111 qunlltidade de 111ntérin de uma solução é dada por: 

. . quantidade de matéria do componente 
Fração em quai1tidade de matér1a do componente = [13.7] 

· quantidade de matéria total de todos os componentes 

O símbolo X é comun1ente usado para fração em quantidade de matéria, com um índice inferior para indicar o 
componente em questão. Por exemplo, a fração em quantidade de matéria de HO em uma solução de ácido clorídr i
co é representada por XHa · Assim, uma solução co11tendo 1,00 molde HCl (36,5 g) e 8,00 molde água (144 g) tem uma 
fração em quantidade de matéria de HCl de XHC1 = (1,00mol)/(1,00 mol + 8,00 mol) = 0,111. As frações eo1 quantidade 
de matéria não têm urudades porque as urudades no numerador e no denominador se cancelam. A soma das frações 
em quantidade de matéria de todos os componentes de Luna solução deve ser iguaJ a 1. Dessa forma, na solução aquo-
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sa deHCJ, X 11 , 0 = 1,000-0,111 =0,889. As frações em quantidade de matéria são muito úteis quando se está trabalhan
do com gases, como vimos na Seção 10.6, mas têm uso litnitado quando trabalhamos com soluções líquidas. 

Lembre-se da Seção 4.5 que a concentrnçiio e111. qunntidnde de 1nntérin (e) de um soluto é definida como: 

quantidade de matéria do soluto 
Concentração em quantidade de matéria= [13.8] 

litros de solução 

Por exemplo, se você dissolve 0,500 mo! de Na2C03 em água suficiente para perfazer 0,250 L de solução, a solu
ção tem concentração de (0,500 n101)/{0,250 L} = 2,00 mol/L de Na2C03• A con-
centração em quantidade de matéria é útil principalmente para relacionar o ~ ATIVIDADE _ 

volume de uma solução à quantidade de soluto que ela contém como vi1nos em Cálcul.os de concen~r~çao em 
. _ _ . . ' quantidade de matena 

abordagens de títulaçoes. ao (Seçao ·!.6) 
A m olalidade de uma solução, representada por 111, é uma unidade que não 

encontramos nos capítulos anteriores. Essa unidade de concentração é igual à quantidade de matéria de soluto por 
quilograma de solvente: 

1 Lid d 
qua11tidade de matéria de soluto 

Mo a a e = -"------------
quilogramas de solvente 

[13.9] 

Portanto, se você prepara uma so.lução misturando 0,200 n10J de NaOH (40,0 g) e 0,500 kg de água (500 g), a 
concentração da solução é (0,200 mol)/(0,500 kg) = 0,400 mol/kg de NaOH. 

As definições de concentração e1n quantidade de matéria e molalidade são muito parecidas e poden1 ser facil
mente confundidas. A concentração em quantidade de matéria depende do vol11111e dn sol11çiio, enquanto a .molali
dade depende da 111assa de solvente. Quando a água é o solvente, a molaHdade e a concentração em quantidade de 
matéria de soluções diluídas são numericamente quase iguais porque 1 kg de solvente é aproximadamente igual a 
1 kg de solução, e 1 kg de solução tem volume quase igual a 1 L. 

A molalidade de certa solução não varia com a temperatura porque as massas não variam com a temperatura. 
Entretanto, a concentração em quantidade de n1atéria varia com a temperatura porque a expansão ou a contração 
de uma solução varia seu volume. A molalidade é geralmente a unidade de concentração mais adequada quando 
estudamos soluções que estão dentro de determinada faixa de temperaturas. 

COMO FAZER 13.4 

Uma solução é preparada pela dissolução de 4,35 g de glicose (C~H1206) e1n 25,0 mL de água. Calcule a molalidade de 
glicose na solução. 

Solução 

Análise e Planejamento: para calcular a molalidade, devemos determinar a quantidade de matéria de soluto (glicose) 
e a massa em gramas de solvente (água). Usamos a massa molar de C6H 120 6 para converter gramas em rnols. Utiliza
mos a densidade da água para converter mililitros em quilogramas. A molatidade é igual à quantidade de matéria de 
soluto dividida pela massa em quilogramas de solvente (Equação 13.9}. 

Resolução: usamos a massa molar de glicose, 180,2 g/mol, para converter gramas em mols: 

Quantidade de niatéria de C6H 120 6 = (4,3.S g C6H 120 6) ( 
1 molde C6H 120 6 ) = 0,0241 mol de C6H120 6 180,2 g de C6H 120 6 

Como a água tem uma densidade de 1,00 g / m L, a massa de solvente é (25,0 mL)(1,00 g/ niL) = 25,0 g = 0,0250 kg. 
Finalmente, usamos a Equação 13.9 para obter a molalidade: 

M L Jjd d d e H O 
_ 0,0241 mo! de C~H1206 _ 

0 964 l/ k 
o a a e e 6 12 6 - - , mo g 

0,0250 kg de H 20 

PRATIQUE 

Qual é a molalidade de uma solução preparada pela dissolução de naftaleno (C10H8} em 425 g de tolueno (C7H8}? 

Resposta: 0,670 mol / kg 

Conversão de unidades de concentração 
Algumas vezes a concentração de determinada solução precisa ser con11ecida em diferentes unidades de con

centração. É possível interconverter unidades de concentração como mostrado em "Como fazer 13.5e13.6". 
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COMO FAZER 13.5 

Uma solução de ácido clorídrico contén1 36o/o de HCI em massa. (a) Calcule a fração em quantidade de matéria de HCI 
na solução. (b) Calcule a molalidade de HCI na solução. 

Solução 

Análise e Planejamento: na conversão de unidades de concentração baseadas na n1assa ou na quantidade de matéria 
de soluto e solvente (porcentagem em massa, fração e.m quantidade de matéria e molalidade), é útiJ supor determina
da massa total de solução. Vamos supor que existam exatamente 100 g de solução. Uma vez que a solução é 36'Yo de 
1-ICI, ela contém 36 g de HCI e (100 - 36) g = 64 g de H20. Devemos converter gramas de soluto (HCI) em quantidade 
de matéria para poder calcular a fração em quantidade de matéria ou a molalidade. De\lemos converter gramas de sol
vente (~0) para quantidade de matéria para calcular a fração em quantidade de matéria, e para quiJogramas para 
calcular a molalidade. 

Resolução: (a) Para calcuJar a fração em quantidade de matéria de HCl, convertemos as massas de HO e H20 em 
quantidade de matéria e usamos na Equação 13.7: 

Quantidade de matéria de HCJ = (36 g de HCJ) ( !~º~ ~: ~~~) = 0,99 molde HCJ 

Quantidade de matéria de H 20 = (64 g de H 20) (
1 

molde H.zO) = 3,6 mols de H20 
18gdeH20 

X _ quantidade de matéria de HCl _ 0,99 = 0,99 = 0,22 
Ha - quantidade de matéria de lizO +quantidade de matéria de HCI 3,6 + 0,99 4,6 

(b) Para calcu.lar a molalidade de HOna solução, usa1nos a Equação 13.9. Calcu.lan1os a quantidade de matéria de HCI 
no item (a) e a massa de solvente é 64 g = 0,064 kg: 

PRATIQUE 

Molalidade de HCL = 0,99 mol de HCJ = 15 mol/ Kg 
0,064 kg de H20 

Um alvejante comercial contém 3,62°/o en1 massa de NaOO em água. Calcule (a) a molalidade e (b) a fração em quanti
dade de matéria de NaOCl na solução. 

Respostas: (a) 0,505 mol / kg; (b) 9,00 x 10-3 . 

Para converter molalidade em concentração em quantidade de matéria, precisamos saber a densidade da solu
ção. A Figu.ra 13.19 resume os cálculos de concentração em quantidade de matéria e molaLidade de uma solução a 
partir da massa de soluto e da massa de solvente. A massa da solução é a soma das massas de solvente e soluto. 
O volume da solução pode ser calculado a partir das respectivas massa e de11sidade. 

Figura 13.19 Diagrama resumindo o 
cálculo de molalidade e concentração 
em quantidade de matéria a partir da 
massa de soluto, da massa de solvente 
e da densidade da solução. 
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Quantidade de 
matéria de soluto 

Concentração 
e1n quantidade 

de matéria 
(n1ol/L de solução) 

• 
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COMO FAZER 13.6 

Uma soluçãocontén15,0 gde tolueno (C7Hs) e225 g de benzeno, bem como densidade de0,876 g/mL. Calcule a con
centração em quantidade de matéria da solução. 

Solução 

Análise e Planejamento: a concentração em quantidade de matéria de t.1ma solt.1ção é a quantidade de matéria de so
luto dividida pelo volume em litros da solução (Equação 13.8). A qu.mtidade de matéria de soluto (C7H8) é calculada a 
partir da massa ein gramas e da massa n1olar. O volume da sol.ução é obtido a partir dama.ssa da solução (massa doso
luto+ massa do solvente= 5,0 g + 225 g = 230 g) e sua densidade. 

Resolução: a quantidade de matéria do soluto é: 

Quantidade de maténa de C7fis = (5,0 g de ~H8) 7 8 = 0,054 mo! . . (l mo! de C H ) 
92gdeC7H8 

A densidade da solução é usada para converter a massa da solução para set.1 volume: 

Volume da solução e1n mililitros = (230 g) ( 
1 

mL ) = 263 n1L 
. 0,876 g 

A concentração em quantidade de matéria é a quantidade de matéria do soluto por litro de solução: 

Concentração ein quantidade de n1atéria = 

(
quantidade de matéria de C7H8 ) = ( 0,54 n1o] de C7H8 )(1.000 1nL de solução)= O,ll mol/L 

litros de solução 263 mL de solução 1 L de solução 

Conferência : a ordem de grandeza da resposta é coerente. Arredondando quantidade de matéria para 0,05 e litros 
pélra 0,25, obtemos uma concentração em quantidade de matérja de (0,05 mol) /(0,25 L) "'0,2 mol / L. 

As tulidades para a resposta (mol/L) estão corretas, e a resposta tem dois algarismos significativos, correspondendo 
aos algarismos significativos na massa do soluto (2). 

Comentário: como a massa de solvente (0,225 kg) e o volume da solução (0,263 L) possuem valores aproximadamente 
iguais, a concentração em quantidade de matéria e a n1olalidade também possuem valores quase iguais: (0,054 molde 
C7H3)/(0,225 kg de solvente) = 0,24 mol / kg. 

PRATIQUE 

Uma solução contendo massas iguais de glicerol (C3H80 3) e água tem densidade de l, 10 g/ m L. Calcttle (a) a molaUda
de do glicerol; (b) a fração em quantidade de matéria de glicerol; (c) a concentração em quantidade de matéria de gli
cerol na solução. 

Respostas: (a) 10,9 mol/ kg; (b) Xc, tt,o, = 0,163; (e) 5,97 mol/L. 

Propriedades coligativas 

Algumas propriedades físicas das soluções diferem em importantes aspectos das dos solventes puros. Por 
exemplo, a água pura congela-se a O ºC, mas as soluções aquosas congelam-se a temperaturas mais baixas. O etiJe
noglicol é adicionado à água nos radiadores de carros como um anticongelante para abaixar o ponto de congela
mento da solução. Ele també.m aumenta o ponto d e ebulição d.a solução acima daquele da água pura, tomando 
possível operar o motor a temperatura mais alta. 

A redução do ponto de congelamento e o aumento do ponto de ebulição são propriedades físicas das soluções 
que dependem da quantidade (concentração), mas não do tipo ou identidade das partículas do soluto. Tais proprieda
des são chamadas propriedades coligativas. (Coligativa significa 'dependente do conjunto'; as propriedades coli
gativas dependem do efeito coletivo do número de partículas.) Além da diminuição no ponto de congelamento e 
do au1nento no de ebulição, a redução na pressão de vapor e a pressão osmótica são propriedades coligativas. À 
medida que examinar cada uma delas, observe como a concentração do soluto afeta a propriedade em relação ao 
solvente puro. 

Abaixamento da pressão de vapor 
Aprendemos na Seção 11.5 que um líquido e1n um recipiente fechado estabelecerá um equilíbrio com seu va

por. Quando esse equilíbrio é atingido, a pressão exercida pelo vapor é chamada pressão de vapor. Uma substância 
que não tem pressão mensurável é não-volátil, enquanto wna que exibe pressão de vapor é volátil. 

Quando comparamos as pressões de vapor de vários solventes com as de suas soluções, descobrimos que a adi
ção de um soluto não-volátil a um solvente sempre diminui a pressão de vapor. Esseefeitoé ilus trado n a Figura 13.20. 
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Figura 13.20 Pressão de vapor 
sobre uma solução formada por 
um solvente volátil e um soluto 
não-volátil (b) é menor que a do 
solvente sozinho (a). A extensão da 
diminuição na pressão de vapor 
com a adição do soluto depende 
da concentração desse soluto. 

COMO FAZER 13.7 

A extensão na qual um soluto não-volátil diminui a p ressão de vapor é propor
cional à concentração. Essa relação é expressa pela lei d e Ra oult, que afuma 
ser a pressão parcial exercida pelo vapor do solvente na solução, P A' igual ao 
p:roduto da fração em quantidade de matéria, XA, vezes a pressão de vapor do 
solvente puro: 

[13.10] 

Por exemplo, a pressão de vapor da água é 17,5 torra 20 ºC. Imagine manter a 
temperatura constante enquanto adiciona-se glicose (C6H 120 J à água de tal fom1a 
que a solução tenha X H 0 = 0,800 e X c H 0 = 0,200. De acordo com a Equação 

- l ,,. fio 12 fi - ,,. , 
13.10, a p ressao de vapor da agua sobre a soluçao sera 80,0o/o daquela da agua 
pura: 

P tt ,o = (0,800)(17,5 torr) = 14,0 torr 

Em outras palavras, a presença de soluto 
não-volátil abaixa a pressão de vapor do sol- ~ ATIVl~ADE . _ 
vente volátil em 17 5 torr - 14 O torr =3 5 torr. El_e~çao do ponto de ebuhçao e 

. ' .' ' d1m1nulção do ponto de 
A le1 de Raoult determma que quando congelamento 

aumentamos a fração em quantidade de 
matéria das partículas de um sol.u to não-volátil, a pressão de vapor sobre aso
lução será reduzida. Na realidade, a redução na pressão de vapor depende da 
concentração total das partículas do soluto, independenten1ente de essas partí
culas serem moléculas ou íons. Lembre-se de que a redução da pressão de vapor 
é um.a propriedade coligativa, de forma que ela depende da concentração das 
partículas de soluto e não do tipo de partículas. Entretanto, nas aplicações da lei 
de Raoult nos limitaremos aos solutos que não são apenas não-voláteis, mas 
também não-eletrólitos. Consideraremos os efeitos das substâncias voláteis na 
pressão de vapor no quadro "U1n olhar mais de perto", nesta seção, e os efeitos 
dos eletrólitos nas discussões sobre os pontos de congelamento e os de ebulição. 

A glicerina (C3Ha03) é um não-eletrólito não-volátil com densidade de 1,26 g / mL a 25 ºC. Calcule a pressão de vapor a 
25 ºC de uma solução preparada pela adição de 50,0 mL de glicerina a 500,0 mL de água. A pressão de vapor da água 
pura a 25 ºC é 23,8 torr (Apêndice B). 

Solução 

Análise e Planejamento: use a lei de Raoult (Equação 13.10) para determinar a pressão de vapor de uma solução. 
A fração em quantidade de matéria do solvente na solução, XA, é a razão entre a quantidade de matéria do solvente 
(H20) e a quantidade de maté ria total da solução (quantidade de matéria de C3H80 3 + quantidade de matéria de HzO). 

Resolução: para calcular a fração em quantidade de matéria de água na solução, devemos determinar as quantidades 
de matéria de C3H80 3 e H20: 

Q ·d d d té ·d CHO - (SOO Ld CHO) ( l ,26gdeC3H80 1 )( ln1oldeC3Hg0 3 )- o6S4 I uant1 a e e ma na e 3 8 3 - , m e 3 8 3 - , mo 
1 mL de C3H80 , 92,1 g de C3H80 3 

Quantidade de matéria de H20 = (500,0 mL de H20)( l,OO g de H20) (1 
molde H20) = 27,8 mols 

1 mL de ~O 18,0 g de H10 

Xu 
0 

= mol de H20 _ 27,8 = 01976 
' molde H10 + mo! de C)-1~03 27,8 + 0,684 

Agora usaremos a lei de Raoult para calcular a pressão de vapor de água para a solução: 

PH ,o = X 11 , 0 Pi'.I ,o= (0,976)(23,8 torr) = 23,2 torr 

A pressão de vapor da solução abaixou 0,6 torrem relação à de água pura. 



Capítulo 13 Propriedades das soluções 463 

PRATIQUE 

A pressão de vapor de água pura a 110 ºC é 1.070 torr. Unla solução de etiJenoglicol e água tem pressão de vapor de 
1,00 atm a 110 ~e. Supondo que a leí de Raoult seja obedecida, qual é a fração em quantidade de n1atéria de etilenogli
col na solução? 
Resposta: 0,290 

Um gás ideal obedece à equação de gás ideal (Seção 10.4), e uma solução id eal obedece à lei de Raoult. As solu
ções reais aproximam-se melhor de um comportamento ideal quando a concentração de soluto é baixa e o solttto e 
o solvente têm tamanhos moleculares similares e tipos semelhantes de atrações intermoleculares. 

Muitas soluções não obedecem exatamente à lei de Raoult; elas não são soluções ideais. Se as forças intermolecu
lares entre o solvente e o soluto são mais fracas que as interações entre solvente e solvente e entre soluto e soluto, a 
pressão de vapor do solvente tende a ser maior que a prevista pela lei de Raoult. Reciproca.mente, quando as intera
ções entre soluto e solvente são excepcionalmente fortes, como pode ser o caso quando existem l.igações de hidrogê
nio, a pressão de vapor do solvente é mais baixa que a prevista pela lei de Raoult. Apesar da ocorrência do 
afastrunento do con1portamento ideal de un1a solução, desprezaremos tal afastamento no .restante deste capítulo. 

Um olhar mais de perto Soluções ideais com dois ou mais componentes 
mais voláteis 

As soluções algumas vezes têm dois ou mais componentes 
voláteis. A gasolina, por exemplo, é urna solução complexa 
contendo várias substâncias voláteis. Para obter algum enten
dimento de tais misturas, considere uma solução ideal conten
do dois componentes, A e B. As pressões parciais dos vapores 
de A e B acima das soluções são dadas pela lei de Raoult: 

P"' = X"'P: e P6 = X6P8° 
A pressão de vapor total sobre a solução é a soma das 

pressões parciais de cada componente volátil: 

Ptoi.1 = PA + P8 = XAP: + XsfJ6° 
Considere, por exemplo, uma mi.stura de benzeno (C6HJ 

e tolueno (C;-HJ contendo 1,0 mol de benzeno e 2,0 mols de 
tolueno (X1:ien = 0,33 e X,01 = 0,67). A 20 ºC as pressões deva
por das substâncias puras são: 

Benzeno: P~"= 75 torr 

Tolueno: P::.i = 22 torr 

Assim, as pressões parciais de benzeno e tolueno acima 
da solução são: 

Pt...,. = (0,33)(75 torr) = 25 torr 

P1o1 = (0,67)(22 torr) = 15 tor.r 

A pressão de vapor é: 

Phitnl = 25 torr + 15 torr = 40 torr 

O vapor, conseqüentemente, é mais rico em benzeno, 
o componente mais volátil. A fração em quantidade de ma
téria do benz.eno na fase de vapor é dada pela raz.'lo entre a 
pressão de vapor e a pressão total (Equação 10.15): 

P 25 torr xb<n no vapor = bm = = 0,63 
P,,..1 40 torr 

Apesar de o benzeno constituir apenas 33°/o das molécu
las na solução, ele perfaz 63°/o das moléculas no vapor. 

Quando as soluções ideais estão em equilíbrio com os res
pectivos ' 'apores, o componente mais volátil da mistura será 
relativamente mais rico no vapor. Esse fato forma a base da 
destilação, técnica usada para separar (ou separar parcialmente) 
misturas contendo componentes voláteis. A desti lação é o pro
cedimento pelo qual um fabricante de bebidas alcoólicas as ob
tém usando um destilador e pelo qual as instalações 
petroquímicas atingem a separação do petróleo cru em gasoli
na, óleo diesel, óleo lubrificante etc. (Figura 13.21). É também 
usado rotineiramente ein pequei1a escala no laboratório. Um 
aparelho de destilnçiio frncionnda projetado especialmente para 
isso pode atingir em uma única operação um grau de separação 
que seria equivalente a várias destilações sucessivas. 

Figura 13.21 Torres de destilação industriais, nas quais os 
componentes de uma mistura orgânica volátil são 
separados de acordo com a faixa de ponto de ebulição. 
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Figura 13.22 Os diagramas de fase 
para um solvente puro e para uma 
solução de um soluto não-volátil. 
A pressão de vapor do solvente sólido 
não é afetada pela presença de soluto 
se o sólido se congela sem conter uma 
concentração significante de soluto, 
como geralmente é o caso. 
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Nas seções 11.5e11.6 examinamos as pressões de vapor de substâncias puras e como estas podem ser usadas 
para construil' diagra1nas de fases. Como os diagramas de fase de uma solução, e em conseqüência seus pontos de 
congelamento e ebulição, diferirão dos do solvente puro? A adição de wn soluto não-volátil abaixa a pressão de 
vapor da solução. Portanto, como mostrado na Figura 13.22, a cu1·va de pressão de vapor do líquido puro será des
locada para baixo com relação à curva de pressão de vapol' do líquido puro; a qualquer temperatura, a pressão de 
vapor da solução é mais baixa que a do líquido puro. Recorde que o ponto de ebulição normal de um líquido é a 
temperatura na qual sua pressão de vapor é igual a 1 atm. cao (Seção 11.5) No ponto de ebulição normal do líquido 
puro, a pressão de vapor da solução será menor que 1 atm (Figura 13.22). Dessa forma, necessita-se de uma tempe
ratura mais alta para atingir a pressão de l a tm. Portanto, o ponto de ebulição da solução é 111ais alto que o ponto de ebuli
ção do líquido puro. 

O aumento no ponto de ebulição em relação àquele do solvente puro, tiT,, é diretamente proporcional ao nú
n1ero de pa1·tíctLlas do soluto por quantidade de matéria de m.oléculas do solvente. Sabemos que a molalidade 
expressa a quantidade de matéria do soluto po.r 1.000 g de solvente, o que representa uma quantidade de matéria 
de solvente fixa. Portanto, o 6T, é proporcional à molalidade: 

[13.11] 

O valor de K., chamado constante molar de elevação do ponto de ebul ição, depende apenas do solvente. 
Algu11s valores típicos para vários solventes comuns são dados na Tabela 13.4. 

TABELA 13.4 Constantes molares de elevação do ponto de ebulição e de diminuição do ponto de congelamento 

Ponto d e 
Pon to d e ebulição K, congelamento K, 

Solvente normal (ºC) (ºC m ol/kg) normal (ºC) (ºC mol/kg) 

Água, H 20 100,0 0,51 0,0 1,86 

Benzeno, C6H~ 80,1 2,53 5,5 5,12 

Etanol, c,H,OH 78,4 1,22 - 114,6 1,99 

Tetracloreto de carbono, CC14 76,8 5,02 - 22,3 29,8 
Oorofórmio, CHCl3 61,2 3,63 -63,5 4,68 

Para a água, K, é 0,51 ºC/ mol/kg; conseqüentemente, uma solução aquosa 1 mol/kg de sacarose ou qualquer 
outra solução aquosa que seja 1 mol/kg em partículas de soluto não-volátil entrará em ebulição a temperatura de 
0,51 ºC n1a.is alta que a água pura. A e levação do ponto de ebuJi.ção é proporcional à concentração de partículas do 
soluto, independentemente de essas partículas serem moléculas ou íons. Quando NaCl se dissolve em água, são 
forn1ados 2 mols de partículas de soluto (1 1nol de Na+ e 1 molde CI") para cada 0101 de NaCl que se dissolve. Por
tanto, uma solução aquosa de 1 mol /kgde NaCl tem 1 mol/kgdeNa+ e ln1ol/kgdeC1-, perfazendo um total de 
2 mol/ kg de partículas de soluto. Como resultado, a elevação do ponto de ebulição de uma solução de 1 mo!/ kg de 
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NaCl é aproximadamente (2 mol/kg)(0,51 ºC/ mol /kg)= 1 ºC, duas vezes maior q ue a de uma solução 1 mol/ kg de 
u.m não-eletrólito como a sacarose. Portanto, para determinar apropriadamente o efei to de certo soluto no ponto 
de ebulição (ou em qualquer o u tra propriedade coligativa) é importante saber se o soluto é um eletrólito ou um 
não-eletrólito. aao (seções 4.1 e 4.3) 

Diminuição do ponto de congelamento 
Quando uma solução congela, os cristais do solvente pLtro em geral se separam da solução; as moléculas de so

luto normalmente não são solúveis na fase sólida do solvente. Quando as soluções aquosas são parcialmente con
geladas, por exemplo, o sólido que se separa é praticamente gelo puro. Como resultado, a parte do diagrama de 
fases na Figura 13.22 que representa a pressão de vapor do sólido é a mesma que para o liquido puro. As curvas de 
pressão de vapor para as fases líquida e sólida encontram-se no ponto triplo. aao (Seção 11.6) Na Figura 13.22 ve
mos que o ponto triplo da solução deve estar a temperatura mais baixa q ue a do líquido puro porque a solução tem 
pressão de vapor mais baixa que a do líquido puro. 

O ponto de congelatnento de uma solução é a ten1peratura na qual os primeiros cristais do solvente puro começam 
a se formar em equilibrio com a solução. Recorde, da Seção 11.6, que a linha representando o eq1til.ibrio sólido-liquido 
aumenta aproximadamente de modo vertical a partir do ponto triplo. Co1no a temperatura do ponto triplo da solução é 
mais baixa que a do liquido p uro, o ponto de congelan1ento da solução é 1nais baixo que o do líquido puro. 

De maneira semelhante à elevação do ponto de ebulição, a diminuição do ponto de congelamento. ó.Te, é dire
tamente proporcional à rnolalidade do soluto: 

6 T, = K,111 [13.12] 

Os valores de K,., a constante m olar d e diminuição d o ponto de congelamento, para vários solventes comuns 
são dados na Tabela 13.4. Para a água, K, é 1,86 ºC/ mol/kg; conseqüentemente, uma solução aquosa de 1 mol/kg 
de sacarose, ou qualquer outra solução aquosa que seja de 1 mol/kg de partículas de soltito não-volátil (como 
N aCI 0,5 mol/kg), congelará à temperatura de 1,86 ºC mais baixa que a água pura. A redução do ponto de congela
mento provocada por solutos expJica o uso de anticongelantes em carros ("Como fazer 13.8") e de cloreto de cálcio 
(CaCli) para fundir o gelo nas ruas durante o inverno. 

COMO FAZER 13.8 

O anticongelante automotivo consiste em etilenoglicol (C2H60 2), um não-eletrólito não-volátil. Calcule o ponto de 
ebulição e o ponto de congelamento de uma solução de 25% em massa de etilenoglicol em água. 

Solução 

Análise e Planejamento: para calcular a elevação do ponto de ebulição e a redução do ponto de congelamento usan
do as equações 13.11 e 13.12, devemos expressar a concentração da solução como molalidade. Vamos supor que temos 
1.000 g de solução. Como a solução é 25,0o/o e.m massa de etiJenoglicol, as massas de etilenoglicol e água na solução são 
250 e 750 g, respectivamente. Usando essas quantidades, podemos calcular a molalidade da solução, a qual usamos 
com as constantes molares de elevação do ponto de ebulição e redução do ponto de congelamento (Tabela 13.4) para 
calcular 6.T, e D.T,. Adicionamos 6.T, ao ponto de ebulição e subtraímos 6.T< do ponto de congelamento do solvente 
para obter o ponto de ebulição e o ponto de congelamento. 
Resolução: a molaJidade da solução é calculada como se segue: 

Molalidade =quantidade de matéria de C2H60 2 = (250 g de C2H60 2 ) ( l molde C~002 )(1.000 gde H 20) 
quilogramas de H20 750 g de H20 62,1 g de C2H60 2 1 kg de H20 

= 5,37 mol/kg 
Podemos agora usar as equações 13.11e13.U para calcular as variações nos pontos de ebulição e congelamento: 

6.T, = K, 111 = (0,51 ºC/ moJ/kg)(S,37 mol/kg) = 2,7 ºC 

6.T, = K, 111 = (1,86°C/mol/ kg)(S,37mol/ kg)=10,0 ºC 
Conseqüentemente, os pontos de ebulição e congelamento da solução são: 

Ponto de ebuHção = (pe normal do solvente)+ 6.T, 
= 100,0 ºC + 2,7 ºC = 102,7 ºC 

Ponto de congelamento = (pc normal do solvente) - 6.T, 

= 0,0 ºC-10,0 ºC =- 10,0 ºC 

Comentário: observe que a solução é um liquido com faixa de temperatura mais larga que do solvente puro. 
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PRATIQUE 

Calcule o ponto de congelamento de uma solução contendo 0,600 kg de CHCl3 e 42,0 g de eucalipto) (C1oH1d0), uma 
substância de fragrância encontrada nas folhas do eucalipto (veja Tabela 13.4). 
Resposta: -65,6 ºC 

-
Solução Solução 
concentrada diltúda 

Membrana 
semipermeável 

(a) 

(b) 

Figura 13.23 Osmose: 

COMO FAZER 13.9 
Coloque as seguintes soluções aquosas em ordem de seus pontos de congelamento 
esperados: 0,050 mol/kg de CaClz; 0,15 mol/kg de NaCI; 0,10 mol/kg de HCJ; 
0,050 de HC2H30 2; 0,10 mol/kg de C12H220 11 • 

Solução 
Análise e Planejamento: o ponto de congelan1ento mais baixo corresponderá à so
lução com a maior concentração de partículas de soluto. Para determinar a concen
tração total de paiticulas de soluto em cada caso, de~1emos determinar se a 
substância é um não-eletrólito ou um eletrólito e considerar o numero de íons for
mados quando ela ioniza. 

Resolução: CaCLi, NaCI e HCI são eletrólitos fortes, HC2H30 2 é tm1 eletrólito fraco 
e C12H220 11 é um não-eletrólito. A molalidade de cada solução em número total de 
partículas é como segue: 

0,050 mo1/kg de CaCl2 =:. 0,050 n1ol/kg em Ca2
• e 0,10 mol/kg de cr 

=> 0,15 mol/kg de partícttlas 
0,15 mol/kg de NaO => 0,15 mol/kg de Na• e 0,15 mol/ kg de cr 

=:. 0,30 moJ/kg de partículas 
0,10 mol/kg de HCI =:. 0,10 mol/kg de H• e 0,10 mol/kg em o 

=> 0,20 mo,l/kg de partículas 

0,050 mol/kg deI-1Ci830 2 :::> eletrólito fraco 
=:.entre 0,050 mol/kg e 0,10 n1ol/kg de partículas 

0,10 mol/kg de CuH220 11 =:. não-eleh·ólito =:. 0,10 mol/kg de partículas 
Con10 os pontos de congelamento dependen1 da n1olalidadc total de partículas na 
solução, a ordeo1 esperada é 0,15 moJ/kg de NaCJ (ponto de congelamento mais 
baixo), 0,10 moJ/kg de HCI, 0,050 rnol/kg de CaCl21 0,10 mol / kg de C12H220 11 e 
0,050 mol/kg de HC2H30 2 (n1aior ponto de congelamento). 

PRATIQUE 

Qual dos seguintes solutos produzirá o maior aumento no ponto de ebulição na 
adição de 1 kg água: 1 moJ de Co(N03) 2, 2 mols de KCI, 3 mol de etilenoglicol 
(C2H00:J? 
Resposta: 2 mols de KCI porque ele contém a concentração mais alta de partículas, 
2 mol/kg de K" e 2 mol/kg de cr, fornecendo 4 mol/kg no total 

Osmose 

(a) movimento resultante de um 
solvente a partir do solvente puro ou 
de uma solução com baixa 
concentração de soluto para uma 
solução com alta concentração de 
soluto; (b) a osmose pára quando a 
altura da coluna for tal que a pressão 
exercida sobre o lado esquerdo da 
membrana é suficiente para opor-se 
ao movimento resultante de 
solvente. Nesse ponto, a solução à 
esquerda tomou-se mais diluída, mas 
ainda existe uma diferença na 
concentração entre as duas soluções. 

Determh1ados materiais, incluindo muitas membranas em sistemas bioló
gicos e substâncias sintéticas como celofane, são se1nipenneáveís. Quando em 
contato com uma solução, eles permitem que algumas moléculas passem atra

vés de sua rede de poros minúsculos, mas outras não. Geralmente permitem que moléculas pequenas de solvente 
como a água passem pelos poros, mas bloqueiam as moléculas ou íons maiores do soluto. 

Considere uma situação na qual apenas as n1oléculas de solvente são capazes de passar através da membrana. 
Se tal n1ernbrana é colocada entre duas soluções de diferentes concentrações, as m.oléculas do solvente movimen
tam-se em ambos os sentidos pela membrana. Entretanto, a concentração do solvente é mais alta na solução conten
do menos soluto, logo a taxa na quaJ o solvente passa da solução menos concentrada para a mais concentrada é 
maior que a taxa no sentido oposto. Portanto, existe wn movimento resultante de moléculas do solvente da solu
ção menos concentrada para a solução mais concentrada. Nesse processo, chamado osmose, o 111ovilnento resultante 
do solvente é se111pre no sentído dn solução co111n111aior concentrnçfio de soluto. 

A Figura 13.23(a) mostra duas soluções separadas por uma membrana semipermeável. O solvente move-se 
ah·avés da membrana da direita para a esquerda, como se as soluções fossem levadas a atingir concentrações iguais. 
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Como resultado, os níveis de liqtúdos nos dois braços tornam-se diferentes. 
Eventualmente, a diferença de pressão resultante das alturas diierentes do lí
qtúdo nos dois braços torna-se tão grande que o fluxo resttltante de solvente 
pára, como mostrado na Figura 13.23(b). Alternativamente, podemos aplicar 
pressão no braço da esquerda do apareU10, como mostrado na Figura 13.24, 
para para1· o fluxo resultante de solvente. A pressão necessária para p revenir a 
osmose é a pressão osmótica, :ri, da solução. A pressão osmótica obedece a 
uma lei similar em forma à lei de gás ideal,nV = nRT, onde Vé o volume da so
lução, 11 é a quantidade de inatéria do soluto, J~ é a constante do gás ideal e T é a 
temperatura na escala Kelvin. A partir dessa equação, podemos escrever: 

(li ) n= V RT=cRT [13.13] 

onde e é a concentração em quantidade de matéria. 
Se duas soluções de pressões osmóticas idênticas são separadas por uma 

membrana semipermeável, não ocorrerá osmose. As duas soluções são isotôni
cas. Se uma solução é de pressão osmótica mais baixa, ela é hipotônicn em rela
ção à solução mais concentrada. A solução mais concentrada é liipertônicn em 
relação à outra. 

A osmose tem papel muito importante nos seres vivos. As membranas dos 
glóbulos vermelhos, por exemplo, são semipermeáveis. Colocar uma célula de glóbu
los vermelhos em uma soltLção hipertônica em relação à solução intracelular (a 
solução de dentro das células) faz com que a água se mova para fora da céltLla, 
como mostrado na Figura 13.25. Isso ocasiona o secamento da célula, un1 pro
cesso chamado 11111rcltn1nento. Colocar a célula em urna solução hipotônica em 

Pressão aplicada, :rc, 
pára o movimento 
de solvente 

-

Solução Solvente 

Membrana 
semipermeável 

puro 

Fígura 13.24 A pressão aplicada 
no braço à esquerda do aparelho 
pára o movimento líquido de 
solvente a partir do lado direito da 
membrana semipermeável. Essa 
pressão aplicada é a pressão 
osmótica da solução. 

relação ao fluido intracelular faz com que a água se mova para dentro da célula. Isso faz a célula se romper, um 
processo chamado Jze111ólise. As pessoas que precisam de reposição de fluidos ou nutrientes para o organismo, mas 
não podem ser alimentadas via oral, recebem soluções por infusão intravenosa (JV), que coloca nutrientes direta
me11te nas veias. Para prevenir o murchainento ou a hen1ólise dos glóbulos vern1ellios, as soluções IV devem ser 
isotônicas em relação aos fluidos intracelulares. 

Alta concentração 
de soluto 

(a) 

COMO FAZER 13.10 

Baixa concentração 
de soluto 

(b) 

Figura 13.25 A osmose através da 
membrana semipermeável de uma 
célula de glóbulo vermelho: 
(a) murchamento provocado pelo 
movimento de água a partir da 
célula; (b) hemólise provocada pelo 
movimento de água para dentro da 
célula. 

A pressão osn1ótica média do sangue é 7,7 atm a 25 ºC. Qual concentração de glicose (C6Hu0 6) será isotônica com o 
sangue? 

Solução 

Análise e Planejamento: como são dadas a pressão osmótica e a temperatura, podemos determinar a concentração 
usando a Equação 13.13. 

Resolução: 

ir= cRT 
ir 7,7 atm 

mol/ L =- = = 0,31 mol/ L 
RT (o,0821 Latm ) (298K) 

molK 
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Comentário: em situações clínicas, as concentrações das soluções geralmente são expressas como porcentagens em 
massa. A porcentagem em massa de uma solução de 0,31 mol / L de glicose é 5,3'Yo. A concentração de NaCJ, que é iso
tônica com o sangue, é de 0,16 mol/L porque NaCl ionjza-se para formar duas partículas, Na+ e a- (uma solução de 
0,155 niol/L de NaClé de 0,310 mol/L de partículas). Uma solução de 0,16 1nol/ L de NaCI é 0,9"/c, em rnassa de NaCI. 
Esse tipo de solução é conhecido como solução salina fisiológica. 

PRATIQUE 

Qual é a pressão osmótica a 20 ºC de uma solução de 0,0020 mol /L de sacarose (C12H 220 11)? 

Resposta: 0,048 atm ou 37 torr. 

Existem muitos exemplos interessantes de osmose. Um pepino colocado em uma salmoura concentrada perde 
água via osmose e murd1a virando um picles. Se uma cenoura que se tornou mole por causa de perda de água para 
a atmosfera é colocada em água, a água se n1ove para dentro da cenoura por osmose, fazendo con1 que ela se torne 
firme novamente. As pessoas que comem muita comida salgada retêm água nas células dos tecidos e no espaço in
tercelu lar por causa da osmose. A expansão ou inchamento resul tante é dlamada ede111a. A água se move do solo 
para dentro das raízes das plantas e, subseqüentemente, para as partes mais altas delas, no mínimo em parte devi
do à osmose. As bactérias nas carn~es salgadas ou frutas enlatadas perde1n água por osmose, murdlando e morren
do, assitn preservando os aHmentos. 

Na osmose a água se move de uma área de alta concentração de água (baixa concentração de soluto) para uma 
área de baixa concentração de água (alta concentração de soluto). O movimento de uma substância a partir de uma 
área onde sua concentração é alta para uma área onde sua concentração é baixa é espontâneo. As células biológicas 
transportam não apenas água, mas também outros materiais específicos pelas paredes de suas membranas. fsso 
permite que os nutrientes entrem e os materiais inúteis saiam. Em alguns casos, as substâncias devem mover-se de 
uma área de baixa concentração para outra de alta concentração. Esse movimento - chamado trn11sporte ativo -
não é espontâneo, logo as células devem gastar energia para realizá-lo. 

G ATIVIDADE 
~'; Determinação da massa molar 

COMO FAZER 13.11 

Determinação da massa molar 
As propriedades coligativas das soluções fornecem uma maneira útil de 

determinar experimentalmente a massa molar. Quaisquer das quatro proprieda
des coligativas podem ser usadas, como mostrado em "Como fazer 13.11 e 13.l 2". 

Uma solução de um não-eletrólito não-volátil foi preparada pela dissolução de 0,250 g da substância em 40,0 g de 
C04• O ponto de ebulição da solução resultante foi 0,357 ºC mais alto que o do solvente puro. Calcule a niassa molar 
do soluto. 

Solução 

Análise e Planejamento: dadas a elevação do ponto de ebulição da solução, ôT, = 0,357°C, e a Tabela 13.4, que fornece 
o K, para o soJvente (CCI.), K, = 5,02 ºC/mol/kg. Portanto, podemos usar a Equação 13.J1, AT, = K,111, para calcular a 
mola lida de da solução. Pode mos usar a molalidade e a quantidade de solvente (40,0 g d e C04) para calcular a quanti
dade de matéria do soluto. Finalmente, a massa molar do soluto é igual à massa por mol, de forma que dividimos a 
massa do soluto (0,250 g) pela quantidade de matéria que acabamos de calcular. 

Resolução: da Equação 13.11 temos: 

Molalidade = óTb = 0,357 "C = 0,0711 mol / k 
K~ 5,02 °C/mol/kg g 

Portanto, a solução contém 0,0711 mo! de soluto por quilograma de solvente. A solução foi preparada usando 40,0 g = 
0,0400 kg de solvente (CC14). A quantidade de matéria de soluto na solução é, por isso: 

( 
mol de soluto) -3 (0,0400 kg de CCl4 ) 0,0711 = 2,84 x 10 mo! de soluto 

kgde CCI, 

A massa molar do soluto é a massa por molda substânàa: 

Massa molar = 0,2SO 
3
g = 88,0 g/mol 

2,84 x10 mol 
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PRATIQUE 

A cânfora (C10·H160) funde-se a 179,8 ºC e tem constante de din'linu ição do ponto de congelan1ento particularmente 
grande, .K, = 40,0 ºC / mol / kg. Quando O, 186 g de uma substância orgânica de massa molar desconhecida é dissolvido 
em 22,01 g de cânfora líquida, encontra-se que o ponto de congelamento da mistura é 176,7 ºC. Qual é a massa molar 
do soluto? 

Resposta: 110 g/mol 

COMO FAZER 13.12 

A pressão osmótica de uma solução aquosa de determinada proteína foi medida para que se deterntlne a respectiva 
massa molar. A solução continha 3,50 mg de proteína dissolvidos em água suficiente para perfazer 5,00 mL de solu
ção. Encontrou-se uma pressão osmótica para a solução a 25 ºC de 1,54 torr. Calcule a massa molar da proteína. 

Solução 

Análise e Planejamento: a temperatura (T = 25 "C) e a pressão osmótica (n = 1,54 torr) são dadas e sabemos o valor de 
R, logo podemos usar a Equação 13.13 para calcular a concentração em quantidade de matéria da solução, e. Fazendo 
isso, devemos converter a temperatura de ºC para K e a pressão osmótica de torr para atm. Em segujda usaremos a 
concentração em quantidade de n1atéria e o volume da solução (5,00 mL) para deternlinar a quantidade de matéria do 
soluto. Finalmente, obtemos a massa molar dividindo a massa do soluto (3,50 mg) pela quantidade de matéria do soluto. 

Resolução: resolvendo a Equação 13.13 para concentração em quantidade de matéria, temos: 

(1,54 torr) 1 atm 

RT 0,0821 atm (298 K) L 
molK 

Como o volume da solução é 5,00 mL = 5,00 x 10-3 L, a quantidade de matéria de proteína deve ser: 

Quantidade de matéria= (0,828x10-3 mol/L) (5,00 x 10-:i L) = 4,14 x 10·1 mol 

A massa molar é a massa por quantidade de matéria da substância. A amostra te.m massa de 3,50 mg = 3,50 x 10-:i g. 
A massa molar é a massa em gramas dividida pela quantidade de matéria: 

Massa molar= gramas - 3,SO xlO-:ig = 8 45 l< 103 g / mol 
quantidade de n1atéria 4,14 xlO-' mo! ' 

Comentário: em virtude de as pequenas pressões poderem ser medidas facilmente e com precisão, as medidas de 
pressão osmótica fornecem um excelente modo de determinar n1assas molares de moléculas grandes. 

PRATIQUE 

Uma amostra de 2,05 g de poliestireno plástico foi dissolvida em tolueno em quantidade suficiente para formar 0,100 L 
de solução. Encontrou-se uma pressão osmótica para essa solução de 1,21 kPa a 25 "C. Calcule a massa molar do poli
estireno. 

Resposta: 4,20 x 104 g/mol 

Colóides 

Quando partículas de argila finamente divididas estão dispersas em água, elas eventualmente precipitrun da 
água devido à gravidade. As partículas de argila dispersas são muito maiores que as moléctLlas e consistem em mi
lhares ou até milhões de átomos. Em comparação, as partículas dispersas de uma solução são de tamanho molecu
lar. Entre esses extremos, localizam-se as partículas dispersas, que são maiores que moléculas, mas não são tão 
grandes para que os componentes da misturan1 separem-se sob a influência da gravidade. 

Esses tipos intermediários de dispersões ou suspensões são chamados dispersões coloidais, ou simplesmente 
colóides. Os colóides formam a linha divisória entre as soluções e as misturas heterogêneas. Como as soluções, 
os colóides podem ser gases, líquidos ou sólidos. Exemplos de cada um estão relacionados na Tabela 13.6. 

O tamanho da partícula dispersa é usado para classificar a mistura como um colóide. As partículas coloidais 
variam em diâmetro a partir de 10 até 2.000 Á. As partículas dos solutos são menores. As partículas coloidais po
dem conter muitos átomos, íons ou moléculas. A molécula de hemoglobina, por exemplo, que transporta oxigênio 
no sangue, tem dimensões moleculares de 65 Á x 55 Á x 50 Á e massa molecular de 64.500 u. 
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Um olhar mais de pe rto Propriedades coligativas de soluções de eletrólitos 

As propriedades coligativas das soluções dependem da 
concentração total de partículas de soluto, independen
temente de essas partículas serem íons ou 01oléculas. 
Assim, esperamos que uma solução de 0,100 mol/kg de 
NaCI tenha dinúnuição do ponto de congelamento de 
(0,200 mol/kg)(l,86 "C/mol/kg) = 0,372 ºC porque ela é 
0,100 0101/kg de Na ·(nq) e 0,100 mol/kg de Cr(nq). Éntre
tanto, a redução do ponto de congelamento é apenas 0,348 
.,C e a situação é semelhante para outros eletrólitos fortes. 
Uma solução de 0,100 mol/kgde KCl, por exemplo, conge
la-se a -0,344 ºC. 

A diferença entre as propriedades coligativas esperadas 
e observadas para eletrólitos fortes deve-se às atrações ele
trostáticas entre os íons. À medida que os íons movimen
tam-se ao redor da solução, os íons de cargas opostas 
colidem e 'grudam-se' por momentos curtos. Enquanto es
tão juntos, comportam-se como partículas únicas chama
das par iônico (Figura 13.26). O número de partículas 
independentes é conSt.-qüentemente reduzido, provocando 
queda na redução do ponto de congelan1ento (bem corno na 
elevação do ponto de ebulição, na redução da pressão de 
vapor e na p ressão osmótica). 

Uma medida da extensão na qual os eletrólitos dis
sociam-se é o fntor de van't Hoff, i. Esse fator é a razão entre o 
valor real de uma propriedade coligativa e o valor calculado 
supondo que a substância seja um não-eletrólito. Usando a 
diminuição do ponto de congelamento, por exemplo, temos: 

i = 61: (n1edido) [l3.14] 
ÃT, (calculado para não- eletrólito) 

O valor ideal de ipodeser determinado para um sal a par
tir do número de íons por fórmula unitária. Para NaCI, por 
exemplo, o fator de van't Hoff é 2 porque NaCl consiste em 
um Na. e um Cr por fórmula unitária; para K2504 é 3 porque 
K2SO, consiste em dois K' e um so/·. Na ausência de qual
q uer informação sobre o valor real de i para uma solução, 
usamos o valor idea 1 nos cá leu los. 

A Tabela 13.5 fornece os fatores de van't Hoff para várias 
substâncias em diferentes diluições. Duas tendências são 

Figura 13.26 Solução de NaCI que contém não apenas 
íons Na-Caq) e c 1-(oq) separados, mas também pares de íons. 
Os íons emparelhados tornam-se mais p redominantes à 
medida que a concentração da solução aumenta. 

evidentes nesses dados. Na primeira, a diluição afeta o valor 
de i para eletrólitos; quanto mais diluída a solução, mais o 
valor de i aproxima-se do valor ideal ou valor limitante. 
Assim, a extensão do emparelhamento de íons nas soluções 
de eletrólitos diminui com a diluição. Na segunda, quanto 
menor os módulos das cargas nos ions, menor é o afastamento 
dei do valor H1nitante porque a extensão do emparelhamen
to dos íons diminui à medida que os módulos das cargas 
iônicas diminuem. Ambas as tendências são coerentes com a 
eletrostática simples: a força de interação entre duas partícu
las carregadas diminui à proporção que aumenta a distância 
entre elas e os módulos das cargas diminuen1. 

TABELA 1 3.5 Fatores de van't Hoff para várias substâncias a 25 ºC 

Con centração 

Composto 0,100 mol/kg 0,0100 mol/kg 0,00100 mol/kg Valor limitante 

Sacarose 1,00 1,00 1,00 1,00 

NaC1 1,87 1,94 1,97 2,00 

K1S04 2,32 2,70 2,84 3,00 

MgSO, 1,21 1,53 1,82 2,00 
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TABELA 13.6 npos de colóides 

Substância 
dispersante 
(semelhante a Substância dispersa 

Fase do colóide solvente) (semelhante a soluto) Tipo de colóide 

Gás Gás Gás 

Gás Gás Líquido Aerossol 

Gás Gás Sólido Aerossol 

Líquido Líquido Gás Espuma 

Líquido Líquido Líquido Emulsão 

Líquido Líquido Sólido Sol 

Sólido Sólido Gás Espuma sólida 

Sólido Sólido Líquido Emulsão sólida 

Sólido Sólido Sólido Sol sólido 

Apesar de as partículas coloidais poderem ser tão pequenas que a disper
são pareça uniforme mesmo sob um microscópio, elas são grandes o sufi ciente 
para desviar a luz de modo eficiente. Conseqüe11temente, a maioria dos colói
des parece nebltloso ou opaco a menos que sejam muito diluídos. (O leite h o
mogeneizado é um colóide.) Além disso, como desvi.am a luz, um feixe de luz 
pode ser visto como se passasse a través de uma suspensão coloidal, como 
mostrado na Figura 13.27. O desvio da luz por par tículas coloidais, conhecido 
como efeito Tyndall, faz com que seja possível ver o feixe de luz de um auto
móvel em uma estrada com nevoeiro ou com poeira, ou a luz solar passando 
pela cobertura de uma floresta (Figura 13.28(a)). Nem todos os comprimentos 
de onda são desviados na mesma extensão. Como resultado, toda vez que o 
Sol está próximo ao horizonte e o ar contém poeira, fumaça ou outras partícu
las de tamanho coloidal, vemos a atmosfera no horizonte con1 uma cor verme
lho-brilhante (Figura 13.28(b)). 

Colóides hidrofílicos e hidrofóbicos 
Os colóides mais importantes são aqueles nos quais o meio dispersante é 

a água. Esses colóides podem ser hidroh1icos ('amigos da água', ou seja, in
teragem com a água) ou hidrofóbicos (' temem a água', isto é, não sofrem in
teração com a água). Os colóides hidroh1icos são mais parecidos co1n as 
soluções que examinamos anteriormente. No corpo humano, as moléculas 

Exemplo 

Nenhum (todos são soluções) 

Nevoe.iro 

Fumaça 

Chantili 

Leite 

Tinta 

Marshmallow 

Manteiga 

Vidro vern1elho 

Figura 13.27 Ilustração do efeito 
Tyndall. O recipiente à esquerda 
contém uma suspensão coloidal; 
o da direita, uma solução. 
O caminho do feixe de luz através 
da suspensão coloidal é visto 
porque a luz é desviada pelas 
partfculas coloidais. A luz não é 
desviada pelas moléculas 
individuais de soluto na solução. 

extremamente grandes que consti tuem substâncias importantes co.mo as enzimas e os anticorpos são mantidas em 
suspensão por interações com as moléculas de água na vizinhança. As moléculas dobram-se de tal modo que os 
grupos hidrofóbicos ficam afastados das moléculas de água, n a 'parte interna' das moléculas dobradas, enquanto 
os grupos hidrofílicos polares pennanecem na superfície, interagindo com as molécuJas de água. Esses grupos hi
drofílicos geralmente contên1 oxigênio e nitrogênio. Alguns exemplos são mostrados na Figura 13.29. 

(a) (b) 

Figura 13.28 (a) Desvio da luz do 
Sol por partículas coloidais no ar 
nebuloso de uma floresta . 
(b) Desvio da luz por fumaça, ou 
partículas de sujeira, produz um 
pôr-do-sol vermelho-brilhante. 
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Figura 13.29 Exemplos de grupos 
hidrofílicos na superfície de uma 
molécula gigante (macromolécula) 
que ajuda a manter a molécula 
suspensa em água. 

Estearalo de sódio 

~ 
1
CH3(0i2) 16;-co- Na+ 

1 
Ponta Ponta 

IUdrofóbica rud roí11ica 

Figura 13.30 Ilustração 
esquemática da estabilização de 
um colóide hidrofóbico em água 
por íons adsorvidos. 

Os colóides hidrofóbicos podem ser preparados em água apenas se eles 
são estabilizados de alguma forma. Caso contrário, sua falta natural de afini
dade pela água faz com que eles se separem dela. Os colóides hidrofóbicos po
dem ser estabilizados por adsorção de íons na s uperfície, como mostrado na , 
Figura 13.30. (Adsorção significa aderir à superfície. E diferente de absorção, que 
significa passar para o interior, como quando urna esponja absorve água.) 
Esses íons adsorvidos podem interagir com a água e, conseqüentemente, esta
bilizar o colóide. Ao mesmo tempo, a repulsão mútua entre as partículas de co
lóides com os íons adsorvidos de mesma carga previne que as partículas se 
choquem e fiquem maiores. 

Os colóides hidrofóbicos podem também ser estabilizados pela presença 
de grupos hidrofílicos em suas superfícies. Pequenas gotas de óleo são hidro
fóbicas, por exemplo, de forma que não permanecem suspensas em água. Em 
vez disso, elas se separam, formando uma parte oleosa na s uperfície. O estea
rato de sódio (cuja estrutura está ao lado), ou qualquer substância análoga con
tendo um lado que é hidrofílico (polar ou carregado) e um lado que é 
hidrofóbico (apoiar), estabilizará wna sus-
pensão de óleo em água. A estabilização re
sulta da interação dos lados hidrofóbicos 
dos íons estearato con1 a gota de óleo e do 
lado hidrofíLico com a água, como mostrado 
na Figura 13.31. 

~ MODEL0 3-D 
~'; Estearato de sódio 

A estabilização de colóides tem aplicação interessante no sistema digesti
vo. Quando as gorduras na dieta atingem o intestino delgado, um horn1ônio 
faz com que a vesícula biliar excrete um fluido chainado bile. Entre os compo
nentes da bile estão com.postos que têm estrutura química semelhante ao este
arato de sódio, isto é, eles têm un1a ponta hidrofilica (polar) e uma ponta 
hidrofóbica (apoiar). Esses compostos emulsionam as gorduras presentes no 
intestino e permitem a digestão e a absorção de vitaminas solúveis em gordura 
pelas paredes do intestino. O tenno en1u/sio11ar significa 'formar uma en1ulsão', 

G, (±) ® 8 (±) 
" (±) Anions adsorvidos 
podem interagir e e © 
con1 a água 8 e Repulsão 

Partícula <=-1 Partícula 
(±) e hidrofóbica 

(±) 
hidrofóbica 

jB A 
e e 

<=) (±) E: 8 
Cátions e © ® 

(±) e em solução e Água 
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o 

o 

o 

Gota 
de óleo o 

o 

o 
li 

CI i3(CH2)16CO 
.__ ___ _,L....J 

Ponta Ponta 
hidrofóbica hidrofílica 

, 
Agua 

Figura 13.31 Estabilização de uma 
emulsão de óleo em água por íons 
estearato. 

uma suspensão de um líquido em outro (Tabela 13.6). Uma substância que ajuda na formação de uma emulsão é 
chamada agente emulsificador. Se você ler os rótulos nos alimentos e outros materiais, você encontrará que uma 
variedade de produtos químicos é usada como agentes en1uisificadores. Esses produtos quínúcos normalmente 
têm uma ponta hidrofílica e tuna ponta h.idrofóbica. 

Remoção de partículas coloidais 
As partículas coloidais freqüentemente devem ser removidas de um n1eio dispersante, como na remoção da 

fumaça das chaminés ou da nata do leite. Como as partículas coloidais são muito pequenas, não podem ser separa
das por filtração simples. Em vez disso, as partículas coloidais devem ser aumentadas por processo chamado con
gtilação. As partículas maiores resultantes podem, então, ser separadas pela filtração ou simplesmente pela 
decantação. 

O aquecimento ou a adição de um eletrólito à mistura pode provocar a coagulação. O aquecimento da disper
são coloidal atunenta o movimento das partículas e, assim, o número de colisões. As partículas aumentam de ta
manho conforme grudam tuna nas outras depois de colidirem. A adição de eletrólitos neutraliza as cargas 
superficiais das partículas, conseqüentemente removendo as repulsões eletrostáticas que evitam que se agrupem. 
Onde quer que os Lios deságüem nos oceanos ou outros locais de águas salgadas, por exemplo, a argila suspensa 
no rio é depositada como um delta quando ela se mistura com os eletrólitos da água salgada. 

As men1branas semipermeáveis podem também ser tisadas para separar !ons de partículas coloidais, uma vez 
que os íons podem passar pela membrana, mas as partículas coloidais não podem. Esse tipo de separação é conheci
do como diálise e é usado para purificar o sangue em aparelhos de hemodiálise. Os rins removem esses produtos resi
duais do metabolismo do sangue. Em um aparelho de hemodiálise, o sangue circula por um tubo dialisador imerso 
em solução lavadora. A solução Lavadora é isotônica em íons que devem ser retidos pelo sangue, mas tem deficiência 
dos produtos residuais. Portanto, os resíduos dialisam-se do sangue, mas os íons não. 

A química e a vida Anemia falciforme 

O sangue contém uma proteína complexa chamada he1110-
globi11n que transporta oxigênio dos pulmões para outras 
partes do corpo. Na doença genética conhecida como n1u•111in 
fnlcifon11e, as moléculas de hemoglobina são anormais e têm 
solubilidade mais baixa, especiaJ1nente em sua forma 
não-oxigenada. Conseqüentemente, até cerca de 85o/o da he
moglobi.na nos glóbulos vermelhos cristalizam na solução. 

A razão para a insolubilidade da hemoglobina na anemia 
faldforme pode ser determinada por uma variação estrutu
ral em certa parte de uma cadeia lateral de aminoácido. 
As n1oléculas de hemoglobina normal têm aminoácido em 
sua constituição com a seguinte cadeia lateral projetando-se 
do corpo principal da molécula: 

o 
li 

-CH2-CH2-C-OH 

Normal 

Normal 
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Essa cadeia lateral termina com um grupo polar, que con
tribui para a solubilidade da molécula de hemoglobina em 
água. Nas moléculas de hemoglobina de pessoas que sofrem 
de anemia falc.iforme, a cadeia lateral é de um tipo diferente: 

-CH-CH3 
1 
CH3 
Anormal 

Anormal 

Esse grupo anormal de átomos é apolar (hidrofóbico), e 
sua presença leva à agregação dessa fom1a defeituosa de he
moglobina em partículas muito grandes para permanecer 
suspensas nos fluidos biológicos. Ela tan1bém faz com que as 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

células se distorçam em forma de foice, como mostrado na 
Figura 13.32. As células em formato de foice obstruem as ca
pilaridades, provocando dor intensa e deterioração gradual 
de órgãos vi tais. A doença é hereditária e, se ambos os pais 
carregam genes defeituosos, é provável que os 61hos possuam 
apenas hemoglobinas anormais. 

Figura 13.32 Micrografia obtida com microscópio 
eletrônico mostrando glóbulos vermelhos normais e 
glóbulos vermelhos falciformes. 

0,100 L de uma solução é preparado pela dissolução de 0,441 g de CaCLz(s) em água. (a) Calcule a pressão osmótica 
dessa solução a 27 °C, supondo que ela está completamente dissociada em seus íons constituintes. (b) A pressão osmó
tica medida dessa solução é 2,56 atm a 27 "C. Explique por que ela é n1enorque o va'lorcalcu ladoe1n (a), e calcule o fa
tor de van' t Hoff, i, para o soluto nessa solução. (Veja o quadro "Um olhar mais de perto" da Seção 13.5.) (e) A cntaJpia 
de dissolução para o CaCl2éllH =-81,3 kJ/mol. Sea temperatura final da solução era27°C, qual era a temperatura ini
cial? (Suponha que a densidade da solução seja 1,00 g/mL, que seu calor específico seja 4,18 J/g Kequea solução não 
perca calor para a vizinhança.) 

Solução (a) A pressão osmótica é dada pela Equação 13.13,n: =cRT. Conhecemos a temperatura, T =27 ºC =300 K,ea 
constante dos gases, R = 0,0821 Latm/ mol K. Pode1nos calcular a concentração em quantidade de matéria da solução a 
partir da massa de CaCl1 e o volume da solução: 

Concentração em quantidade de matéria= (º·441 g de CaCl1 ) ( 
1 molde CaCl2 } = 0,0397 mo! de Ca02/L 

0,lOOL 111,0gdeCaCl2 

Compostos iônicos solúveis são eletrólitos fortes. aro (Seções 4.J e 4.3) Portanto, CaC12 consiste em cátions metálicos 
(Ca2

') e ânions não-metálicos (CI). Quando completamente dissociado, cada unidade de CaCl2 forma três íons (um 
Ca2+ e dois Cl-). Dessa forma, a concentração total de íons na solução é (3)(0,03971nol/L) = 0,119 n1ol / L, e a pressão os
mótica é: 

;r = cRT = (0,119 .mol/L)(0,0821 L atm/mol K)(300 K) = 2,93 atm 

(b) Os valores reais das propriedades coligativas de eletrólitos são menores que os calculados porque as interações 
eletrostáticas entre os íons limitam seus movimentos independentes. Nesse caso, o fator de van't Hoff, que mede a ex
tensão na qual os eletrólitos dissociam-se em íons, é dado por: 

. n:(medida) 
/=~~~~---'~~~'--~~~ 

.n(calculado para não-eletrólito) 

2,56 atm = 2162 
(0,0397 mol/L) (0,0821 L atm/mol K) (300 K) 
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Assim, a solução comporta-se como se CaCl1 tivesse se djssociado em 2,62 partículas em vez do ideal 3. 

(c) Se a solução é 0,0397 mol/ L en1 CaClz e tem volume total de 0,100 L, a quantidade de matéria do soluto é (0,100 L) 
(0,0397 mol / L) = 0,00397 mol. Conseqüentemente, a quantidade de calor gerado na formação da solução é 
(0,00397 mol)(-81,3 kJ/ mol) = -0,323 kJ. A solução absorve esse calor, e o calor é fornecido pela Equação 5.19: 

q = (calor especifico )(gramas )(6 T) 

O calor absorvido pela solução é q = +0,323 kj = 323 J. A massa de 0,100 L de solução é (100 mL)(l,00g/mL)=100 g 
(para três algarismos significativos) . .Portanto, a variação de temperatura é: 

6T=~~~~~~~~-q~~~~~~~~-
(calor específico da solução) (gramas de solução) 

- 323 J = O 773 K 
(4,18 J/g K) (100 g) ' 

PRATIQUE 

Um kelvin tem a mesma climensão que um grau Celsius. - (Seção 1.-l) Como a temperatura da solução aumentou 
de 0,773 ºC, a temperatura inicial era 27,0 ºC-0,773 "C = 26,2 ºC. 

Resumo e termos-chave 

Seção 13.1 As soluções formam-se quando uma 
substância se dispersa uniformemente em outra. A inte
ração das moléculas do solvente com o soluto é chama
da solvatação. Quando o solvente é a água, a interação é 
chamada hidratação. A dissolução de substâncias iôni
cas na água é promovida pela hidratação de íons separa
dos pelas moléculas polares de água. 

O balanço da variação de entalpia na formação da 
solução pode se.r positivo ou negativo. A formação 
de solução é favo recida tanto por variação de ental
pia negativa (processo exotérmico) quanto por varia
ção de entropia positiva (o aumento da desorden1) do 
sistema. 

Seção 13.2 O equilíbrio entre uma solução saturada 
e um soluto dissolvido é dinâmico; o processo de solu
ção e o processo reverso, a cristalização, ocorrem simul
taneamente. Em um.a solução em equjlíbrio co1n soluto 
não-dissolvido, os dois processos ocorrem a taxas iguais, 
produzu1do uma solução saturada. Se existe menos so
luto presente do que é necessário para saturar a solução, 
a solução é insaturada. Quando mais do que a concen
tração de equilibrio do soluto estiver presente, a solução 
é supersatu.rada. Essa é uma condição i.nstável, e a se
paração de parte do soluto da solução ocorrerá se o 
processo for iniciado com um grão de cristal do soluto. 
A quantidade de soluto necessária para formar uma 
solução saturada a qualquer temperatura específica é a 
solubilidade daquele soluto àquela temperatura. 

Seção 13.3 A soltLbilidade de uma substância em ou
tra depende da tendência natural dos sistemas de se tor
narem mais desordenados e das energias relativas das 
interações intermoleculares soluto-solvente e solu
to-soluto. Os solutos polares e iônicos tendem a dissol-

ver-se em solventes polares, e os solutos a polares tendem 
a dissolverem-se em solventes a polares ('semelhante dis
solve semelhante'). Os Uquidos que se misturam em to
das as proporções são misciveis; os que não se 
dissolvem significativamente em um outro são imiscí
veis. As interações de ligação de hidrogênio entre soluto 
e solvente normalmente desempenham papel impor
tante na determinação da solubilidade; por exemplo, 
e tanol e água, cujas moléculas formam ligações de hi
drogênio entre si, são miscíveis. 

As solubilidades de gases em um Uqujdo são geral
mente proporcionais à pressão do gás sobre a solução, 
como expresso pela lei de Henry: 5

8 
= kP

8
. As solubilida

des da 1naioria dos solutos sólidos em água aumentan1 à 
medida que a temperatura da solução aumenta. Em 
comparação, as solubilidades dos gases em água em ge
ral diminuem com o aumento da temperatura. 

Seção 13.4 As concentrações das soluções podem 
ser expressas quantitativamente por várias medidas, in
cluindo porcentagem em massa ((massa do solu
to/ massa da solução) x 102

), partes por milhão (ppm) 
((massa do soluto/massa da solução) x 106), partes por 
bilhão (ppb) ((massa do soluto/massa da solu
ção) x 109

), e fração em quantidade de matéria (quanti
dade de matéria do soluto)/(quantidade de matéria do 
soluto+ quantidade de matéria do solvente)]. A concen
tração em quantidade de matéria, e, é definida como 
quantidade de matéria do soluto por li tro de sol ução; 
a molalidade, 1n, é definida como quantidade de maté
ria de soluto por kg de solvente. A co11centração em 
quantidade de matéria pode ser convertida para essas 
outras unidades de concentração se a densidade da so
lução for conhecida. 
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Seção 13.5 Uma propriedade física de uma solução 
que depende da concentração de partículas de soluto 
presentes, independentemente da natureza do soluto, é 
uma propriedade coligativa. As propriedades coligati
vas incluem redução de pressão de vapor, redução do 
ponto de congelamento, aumento do ponto de ebulição e 
pressão osmótica. A redução da pressão de vapor é ex
pressa pela lei de RaouJt. Uma solução ideal obedece à lei 
de Raoult. As diferenças das forças intermoleculares sol
vente-soluto comparadas com as forças solvente-solven
te e solut<rsoluto fazem com que muitas soluções fujam 
do comportamento ideal. 

Uma solução contendo um soluto não-volátil pos
sui ponto de ebulição mais alto que o do solvente ptuo. 
A cons tante molar de elevação do ponto de ebulição, 
Kr, representa o aumento no ponto de ebuliçã.o para 
uma solução de 1 mol/kg de partículas de soluto con1-
parada com o solvente puro. Similarmente, a constante 
molar de redução do ponto de congelamento, k,, mede 
a diminuição no ponto de congelan1ento de uma solu
ção para uma solução de 1 n1ol/kg de partículas de so
luto. As variações de temperatura são dadas pelas 
equações /1 T, = K,tn e ô. T, = K,.111. Quando NaCI se disso.l
ve em água, 2 mols de partículas de soluto são forrna
dos a partir de cada mol de sal dissolvido. O ponto de 
ebulição ou congelamento é, portanto, aumentado 
ou diminuído aproximadamente duas vezes mais que 
uma solução de não-eletrólito de mesma concentração. 
Considerações sinillares aplicam-se a outros eletrólitos 
fortes. 

Exercícios 

O processo de solução 

13.1 Em geral, as forças intermoleculares atrativas entre sol
vente e as partícu las de soluto devem ser comparáveis 
ou maiores que as interações soluto-soluto para que 
ocorra solubilidade significante. Explique essa afirma
tiva en1 termos de balanço energético da formação da 
solução. 

13.2 (a) Considerando as energias das interações soluto-so
luto, solvente-solvente e soluto-solvente, explique por 
que NaCl cüssolve-se em água, mas benzeno (C6H6) não 
se dissolve. (b) Por que as substâncias iônicas co1n ener
gias de rede mais altas tendem a ser menos solúveis ein 
água que as com energias de rede mais baixas? (c) Quais 
os fatores que fazem com que um cátion seja fortemente 
hidratado? 

13.3 lncüque o tipo de interação soluto-solvente (Seção 11.2) 
que deve ser mais importante em cada uma das seguin
tes soluções: (a) CCI~ em benzeno (C6H6); (b) CaC12 em 
água; (e) propano! (CH3Cf-i2CH20H) em água; (d) HCl 
em acetonitrila (CH1CN). 

13.4 Classifique a interação solvente-soluto nas seguintes 
soluções da mais fraca para a mais forte, e indique o 

A osmose é o movime11to das moléculas de solvente 
por tuna membrana semipermeável a partir de uma so
lução menos concentrada para uma mais conce11h·ada. 
Esse movimento resultante do solvente gera uma pres
s ão osmótica, n, que pode ser medida em unidades d.e 
pressão de gás, como atm. A pressão osmótica de uma 
solução comparada com o solvente puro é proporcional 
à concentração em quantidade de matéria: n = cRT. 
A osmose é um processo muito importante nos seres vi
vos, nos quais as paredes da célu·la agem como mem
branas semipermeáveis, permitindo a passagem de 
água, mas restringindo a passagem de componentes 
iônicos e macromoleculares. 

Seção 13.6 As partículas maiores na escaJa molecu
lar, mas ainda pequenas o suficiente para permanecer 
suspensas indefinidamente em um sisten1a de solvente, 
formam colóides ou dispersões coloidais. Os colóides, 
intern1edjários entre soluções e misturas heterogêneas, 
têm aplicações práticas (Lteis. Uma propriedade física 
útil dos colóides, a dispersão da luz visível, é apresenta
da como efeito Tyndall. Os colóides aquosos são classi
ficados como hidrofílicos ou hidrofóbicos. Os colóides 
hidrofílicos são comuns nos organismos vivos, nos 
quais agregados moleculares grandes (enzimas, anti
corpos) permanecem suspensos porque eles tê1n muitos 
grupos atômicos polares, ou carregados em suas superfí
cies, que interagem com a água. Os colóides hidrofóbi
cos, como pequenas gotas de óleo, podem permanecer 
e.m solução pela adsorção de partículas carregadas em 
suas superfícies. 

principal tipo de interação enl cada caso: (a) KCL em 
água; (b) CH2Cl.z em benzeno (C6H6); (c) metanol 
(CH30H) en1 água. 

13.5 (a) Na Equação 13.1, qual dos termos de energia para 
dissolver um sólido iônico corresponderia à energia de 
rede? (b) Quais os termos de energia nessa equação são 
sempre exotérmicos? 

13.6 O diagrama esquemático do processo de dissolução 
como a soma líquida das três etapas na Figura 13.4 não 
mostra as magnitudes relativas das três componentes 
porque estas variarão de caso para caso. Para a dissolu
ção de NH,N03 em água, qual das três variações de en
talpia você esperaria ser menor que as outras duas? 
Justifique sua resposta. 

13.7 Quando dois liquidos orgânicos apoiares como hexano 
(C6H1~) e heptano (C7H 1J sã.o misturados, a variação 
de entalpia que ocorre geraJrnente é bastante baixa. 
(a) Use o diagrama de energia na Figura 13.4 para ex
plicar por quê. (b) Dado que ti.Hd1...,1 <O, explique por 
que o hexano e o heptano formam solução espontanea
mente. 



13.8 A entalpia de solução de KBr em água é aproxin1ada
mente +19,8 kJ/mol. Contudo, a solubilidade de KBr 

Soluções saturadas; fatores que afetam a solubilidade 

13.9 A solubilidade de Cr(N03h ·9Hi0 em água é 208 g por 
100 g de H20 a 15 ºC. Uma solução de Cr(N03)J·9H20 
em ág-u.a a 35 ºC é formada pela dissolução de 324 g em 
100 g de H 20. Quando essa solução é resfriada lenta
n1ente para 15 ºC, não se forma nenhum precipitado. 
(a) Qual o termo que descreve essa solução? (b) Que 
aç.io você tomaria para iniciar a cristalização? Use os 
processos no nível molecular para explicar como o pro
cesso que você sugeriu funciona. 

13.10 A solubilidade do Mn504·H20 em água a 20 ºC é 70 g 
por too mL de água. (a) Uma solução de 1,22 mol/ L de 
MnSO~·H20 em água a 20 "C é saturada, s u.persaturada 
ou insaturada? (b) Dada uma solução de MnSOfH20 
de concentração desconhecida, que experin1ento você 
poderia realizar para determinar se a nova solução ésa
turada, supersaturada ou insaturada? 

13.11 Referindo-se à Figura 13.17, determine se a adição de 
40,0 g de cada um dos seguintes sólidos iônicos para 
100 g de água a 40 ºC levará a uma solução saturada: 
(a) NaN03; (b) KCI; (e) K2Cr20 7; (d ) Pb(NOJ2• 

13.12 Referindo-se à Figura 13.17, determine a massa de cada 
um dos seguintes sais necessários para formar ltma so
lução saturada em 250 g de água a 30 ºC: (a) KCl03; 

(b) Pb(NOJv (e) Ce2(SO~h· 
13.13 A água e o glicerol, CHz(OH)CH(OH)CH20H são miscí

veis em todas as proporções. O que significa isso? Como 
o grupo OH do álcool contribui para essa ntiscibilidade? 

13.14 O óleo e a água são in1iscíveis. O que isso signjfica? 
Explique en1 termos de características estrutura is de 
suas respectivas moléculas e as forças entre elas. 

13.15 Considere u1na série de ácidos carboxílicos cuja fórmu la 
geral é CH3(CH2),,COOH. Co1no você espera que as so
lubilidades desses compostos em água e em hexanova
riem à medida que /1 varie? Justifique sua resposta. 

13.16 (a) Você espera que o ácido esteárico, C~(C8i)16COOH, 
seja mais solúvel. em água ou em tetracloreto de carbo
no? Justifique sua resposta. (b) Qual você esperaria ser 

Concentrações de soluções 

13.23 (a) Calcule a porcentagem em massa de Na2504 em uma 
solução contendo 11,7 g de Na2S04 em 443 g de água. 
(b) Um mineral contém 5,95 g de prata por tonelada de 
mineral. Qual a concentração de prata em ppm? 

13.24 (a) Qual é a porcentagem em massa de iodo (Ti) em uma 
solução contendo 0,045 molde !2 e1n 115 g de CC14? 
(b) A água do mar contém 0,0079 g de Sr2

• gor quilogra
ma de água. Qual é a concentração de Sr·· medjda em 
ppm? 

13.25 Uma solução é preparada contendo 7,5 g de CH30H 
em 245 g de H20. Calcule (a) a fração em quantidade de 
matéria de CH30 H; (b) a porcentagem en1 massa de 

13.17 

13.18 

13.19 

13.20 

13.21 

13.22 
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em água é relativamente alta. Por que o processo de so
lução ocorre mesmo ele sendo endotérmico? 

mais solúvel em água, ciclohexano ou dioxano? Justifi
que sua resposta. 

Dioxano 

Qual dos seguintes em cada par é provavelmente o mais 
solúvel em água: (a) CO, ou CaCl2; (b) benzeno (C6~) 
ou fenol (C0 H50H)? Explique sua resposta em cada caso. 
Qual dos seguintes em cada par é mais provável de 
ser o mais solúvel em hexano (C6H 1J): (a) ciclohexano 
(C6H12) ou glicose (C6H120 6) (Figura 13.12); (b) ácido 
propiônico (CH3CH2COOH) ou propionato de só
dio (CH3CH2COONa); (e) HCJ ou cloreto de etila 
(CH3CH2Cl)? Justifique sua resposta em cada caso. 
(a) Explique por que bebidas carboJ.'latadas devem ser 
estocadas em recipientes selados. (b) Uma vez que a be
bida foi aberta, por que ela mantén1 alguma carbonata
ção quando refrigerada? 
Explique por que a pressão afeta a solubilidade de 0 2 

em água, mas não a solubilidade de NaCl em água. 
A constante da lei de Henry para o gás hélio em água a 
30 ºC é 3,7 x 104 mol L/atm; a constante para N2 a 30 "C é 
6,0 x 104 mol L/atm. Se os dois gases estão presentes 
cada um a 1,5 abn de pressão, calcule a solubilidade de 
cada gás. 
A pressão parcial de 0 2 no ar ao nível do mar é 0,21 atn1. 
Usando a Tabela 13.2, com a lei de Hess, calcule a con
centração molar de 0 2 na superfície da água de um lago 
de uma a1ontanha saturado com ar a 20 ºC e pressão at
mosférica de 665 torr. 

CH30H; (e) a concentração em quantidade de matéria 
deCH30H. 

13.26 Uma solução é preparada contendo 25,5 g de fenol 
(C6tfs0H) em 495 g de etanol (CH3CH20H). Calcule 
(a) a fração em quantidade de matéria de fenol; (b) a 
porcentagen1 em massa de feno l; (c) a concentração etn 
quantidade de matéria de fenol. 

13.27 Calcule a concentração em quantidade de matéria das 
seguintes soluções aquosas: (a) 10,5 g de Mg(NOJ 1 em 
250,0 mL de solução; (b) 22,4 g de Li004·3Hz0 em 125 
mL de solução; (e) 25,0 mL de 3,50 mol/L de HN03 

diluídos em 0,250 L. 
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13.28 Qual é a concentração em quantidade de matéria em 
cada uma das seguintes soluções: (a) 15,0 g de A~(S04h 
em 0,350 L de solução; (b) 5,25 g de Mn(N03h ·2H20 e1n 
175 mL de solução; (c) 35,0 mL de 9,00 mol/ L de Hi504 

diJuídos para 0,500 L? 
13.29 Calcule a concentração em quantidade de n1atéria das 

seguintes soluções: (a) 10,5 g de benzeno (C6H6) dissolvi-
do em 18,5 g de tetracloreto de carbono (CC14); (b) 4,15 g 
de NaCI dissolvido em 0,250 L de água. 

13.30 (a) Qual é a concentração em quantidade de n1a téria de 
uma solução formada pela dissolução de 1,50 mol de 
KCI en1 l6,0 molde água? (b) Quantos gramas de enxo-
fre (58) devem ser dissolvidos em 10,0 g de naftaleno 
(C1Ji8) para se obter uma solução de 0,12 mol / kg? 

13.31 Uma solução de ácido sulfúrico contendo 571,6 g de 
HzS04 por litro de solução tem densidade de 1,329 g/ cm3

• 

Calcule (a) a porcentagen1 em massa; (b) a fração em 
quantidade de matéria; (e) a molalidade; (d) concen-
tração en1 quantidade de matéria de H 2S0 4 nessa so-
lução. 

13.32 O ácido ascórbico (vitan1ina C, C6H$0 6) é un1a vitamina 
solúvel em água. Urna solução contendo 80,5 g de ácido 
ascórbico dissolvido em 210 g de água tem densidade 
de 1,22 g / mL a 55 ºC. Calcule (a) a porcentagem em 
massa; (b) a fração em quantidade de matéria; (c) a mo-
lalidade; (d) a concentração em quantidade de matéria 
de ácido ascórbico nessa solução. 

13.33 A densidade da acetonitrila (CH3CN) é 0,786 g/mL, e a 
densidade do metanol (CH30H) é 0,791 g/ mL. Uma so-
lução é preparada dissolvendo-se 15,0 mL de CH30H 
e1n 90,0 n1L de CH3CN. (a) Qual é a fração em quanti-
dade de matéria de metanol na solução? (b) Qual é a 
concentração em quantidade de matéria da solução? 
(c) Supondo que os volumes sejam aditivos, qual é a 
concentração em quantidade de matéria de CH30H na 
solução? 

13.34 A densidade do tolueno (C7H s) é 0,867 g/mLe a densi-
dade do tiofeno (C~H~S) é 1,065 g/mL. Uma solução é 
preparada ao se dissolver 10,0 g de tiofeno em 250,0 mL 
de tolueno. (a) Calcule a fração em quantidade de maté-
ria do tiofeno na solução. (b) Calcule a concentração em 
quantidade de matéria de tiofeno na solução. (c) Su-
pondo que os volumes de soluto e solvente sejam adi ti-
vos, qual a concentração em quantidade de matéria do 
tiofeno na solução? 

Pro pried ades coligativas 

13.43 Relacione quatro propriedades de uma solução que de
penden1 da concentração, mas não do tipo de partícu
la(s) p resente(s) como soluto . Escreva a equação 
matemática que descreve como cada uma dessas pro
priedades depende da concentração. 

13.44 Como o aumento da concentração de um soluto 
não-volátil em água afeta as seguintes propriedades: 
(a) pressão de vapor; (b ) ponto de congelamento; (c) 
ponto de ebulição; (d) pressão osmótica? 

13.45 (a) O que é uma solttçifo ideal? (b) A pressão de vapor da 
água pura a 60 ºC é 149 to rr. A pressão de vapor da 
água sobre uma solução a 60 QC contendo quantidades 

13.35 

13.36 

13.37 

13.38 

13.39 

13.40 

13.41 

13.42 

Calcule a quantidade de matéria de soluto presente em 
cada uma das seguintes soluções aquosas: (a) 255 mL 
de 0,250 mol/L de CaBr2i (b) 50,0 g de 0,150 mol/kg de 
KCl; (c) 50,0 g de uma solução de 2,50o/o em massa de 
glicose (C6H,120 6). 

Calcule a quantidade de n1atéria de soluto presentes 
em cada uma das seguintes soluções: (a) 254 mL de 1,50 
mol/ L de HN03(nq); (b) 50,0 mg de uma solução aquo-
sa de 1,25 mol/ kg de NaCl; (c) 75,0 g de uma solução 
aquosa de sacarose (C12H220 11) de 1,50°/o em massa. 
Descreva como você prepararia cada uma das seguin-
tes soluções aquosas, começando com KBr sólido: 
(a) 0,75 L de KBr 1,5 x Jo-2 mol / L; (b) U5 g de 0,180 
mol/ kg de KBr; (c) 1,85 L de uma solução de KBr de 
12,0o/o em massa (a densidade da solução é l,10 g/mL); 
(d) uma solução de 0,150 mol/L de KBr que contenha 
KBr exatamente suficiente para precipitar 16,0 g de 
AgBr de uma solução contendo 0,480 n1ol de AgN03 • 

Descreva corno você prepararia cada uma das segu.in-
tes soluções aquosas: (a) 1,50 L de solução de 0,110 
mol/ L de (NH4) 2504, começando com (NH4) 2S04 só'li-
do; (b) 120 g de uma solução de 0,65 mol/ kg de 
N~C03, começando com o soluto sól.ido; (c) 1,20 L de 
uma solução de 15,0% em massa de Pb(N03) 2 (a densi-
dade da solução é 1,16 g/ m L), começando com o soluto 
sólido; (d) uma solução de 0,50 mol/ L de HCI que neu-
tralizaria exatamente 5,5 g de Ba(OH)i, começando com 
HCI 6,0 mol / L. 
A amônia aquosa comercial é 28°/., em massa de N"H3 e 
tem densidade de 0,90 g/ mL. Qual é a concentração em 
quantidade de matéria dessa solução? 
O ácido nítrico aquoso comercial tem densidade de 1,42 
g/mL e é 1,6 mol/L. Calcule a porcentagem em massa 
de HN03 na solução. 
O propilenoglicol, C3H0(0H)2, é usado algumas vezes 
nas soluções anticongelantes de automóveis. Se uma 
solução aquosa te m u1na fração em quantidade de ma-
téria X c , H, lOHJ. = 0,100, calcule (a) a porcentagem em 
massa de propilenoglicol; (b) a concentração ern quan-
tidade de matéria do propiJenoglicol na solução. 
A cafeína (CaH1oN40J é um estimulante encontrado no 
café e no chá. Se a solução de cafefna em clorofórmio 
(CH0 3) como solvente tem concentração de 0,0750 
mol / kg, calcule (a) a porcentagem em massa de cafefna; 
(b) a fração em quantidade de matéria de cafeína. 

de matéria iguais de água e etilenoglicol (soluto 
não-volátil) é 67 torr. Essa solução é ideal de acordo 
com a lei de Raoult? Justifique sua resposta. 

13.46 Considere duas soluções, uma formada pela adição de 
10 g de glicose (C6H 120 6) a 10 Lde água e outra forn1ada 
pela adição de 10 g de sacarose (C12H220 11) a 1 L de 
água. A pressão de vapor sobre as duas soluções é a 
mesn1a? justifique sua resposta. 

13.47 (a) Calcule a pressão de vapor de água acima de uma so
lução preparada pela adição de 15,0 g de lactose 
(C12H220 11) a 100,0 g de água a 338 K. (Os dados de pres
são de vapor para a água são dados no Apêndice B.) 



(b) Calcule a massa de propilenoglicol (C3H$0 2) que 
deve ser adicionado a 0,500 kg de água para reduzir a 
p ressão de vapor de 4,60 torr a 40 ºC. 

13.48 (a) Calcule a pressão de vapor de água acima de uma 
solução preparada pela dissolução de 35,0 g de glice
rina (C3Hii03) em 125 g de água a 343 K. (A pressão de 
vapor da água é dada no Apêndice B.) (b) Calcule a 
massa de etilenoglicol (CiH60 J que deve ser adicio
nada a 1,00 kg de etanol (C2H50H) para reduzir sua 
pressão de vapor de 10,0 torra 35 ºC. A pressão deva
por do etanol puro a 35 ºC é 1,00 x 102 torr. 

[13.49] A 63,5 ºC a pressão de vapor de H 20 é 175 torr, e a do 
etanol (C2H 50H) é 400 torr. Uma solução é preparada 
pela mistura de massas iguais de H20 e C2H50H. 
(a) Qual é a fração em quantidade de matéria de 
etanol na solução? (b) Supondo o comportamento de 
solução ideal, qual é a pressão de vapor da solução a 
63,5 ºC? (e) Qual é a fração em quantidade de matéria 
do etanol no vapor acima da solução? 

[13.50) A 20 "C a pressão de vapor do benzeno (C6H 6) é 
75 torr, e a do tolueno (C7H 8) é 22 torr. Suponha que o 
benzeno e o tolueno formem uma solução ideal. 
(a) Qual é a composição em frações em quantidade de 
matéria de uma solução que tem pressão de vapor de 
35 torra 20 ºC? (b) Qual é a fração em quantidade de 
matéria de benzeno no vapor acima da solução descri
ta no item (a)? 

13.51 (a) Por que uma solução aquosa de 0,10 mol/ kg de 
NaCl ten1 ponto de ebulição mais alto que o de uma 
solução aquosa de 0,10 mol/kg deC6H 120 6? (b) Calcu
le o ponto de ebulição de cada solução. 

13.52 Coloque as seguintes soluções en1 ordem crescente de 
ponto de ebulição; uma solução de lOo/o de glicose 
(C6H 120 6), unia solução de 100/o de sacarose (C12~011) 
e outra de lOo/o de nitrato de sódio (NaN03). 

13.53 Liste as segiúntes soluções aquosas em ordem decres
cente de ponto de congelamento: 0,040 mol/kg de gli
cerina (C3Hg03); 0,020 11101/kg de KBr; 0,030 mol/kg 
de fenol (C6H50 .H). 

13.54 Liste as seguintes soluções aquosas em orden1 cres
cente de ponto de ebulição: 0,120 mol/L de glicose; 
0,050 mol/L de LiBr; 0,050 1nol/ L de Zn(N0~2• 

13.55 Usando os dados da Tabela 13.4, calcule os pontos de 
congelamento e de ebulição das segtúntes soluções: 
(a) 0,35 mol/kg de glicerol (C3H80~ em etanol 

Colóides 

13.65 (a) Por que não existe colóide onde tanto a substância 
dispersa quanto a substância dispersante são gases? 
(b) Michael Faraday p rimeiro preparou colóides ver
melhos rubis de partículas de o uro em água que eram 
estáveis por períodos indefinidos. A olho nu esses co
lóides coloridos brilhantes não são distinguidos das 
soluções. Como você determinaria se determinada 
p reparação colorida é uma solução ou um colóide? 

13.66 {a) Muitas proteínas que permanecem homogenea
mente distribuídas em meio aquoso têm massas mole
culares na faixa de 30 mil 11 ou mais. Em que sentido é 
apropriado considerar tais suspensões como colóides 
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(C2H50H); (b) 1,58 mol de n.:-útale.no (CioHJ em 14,2 
mol de clorofórmio; (e) 5,13 g de KBr e 6,85 g de glico
se (C6H 120 6) em 255 g de água. 

13.56 Usando os dados da Tabela 13.4, calcule os pontos de 
congelamento e ebulição das seguintes soluções: 
(a) 0,40 11101/ kg de glicose em etanol; {b) 20,0 g de 
C 1oH22 em 455 g de CHCI~ (e) 0,45 n1ol de etilenoglicol 
e 0,15 mol de KBr em 150 g de H20. 

13.57 Qual é a pressão osmótica de uma solução forn1ada 
pela dissolução de 50,0 mg de aspirina (C9Hg0 4) em 
0,250 L de água a 25 ºC? 

13.58 A ági1a do mar contén1 3,4 g de sais para cada Litro de 
solução. Supondo que o soluto consiste unicamente 
de NaCI (é mais do que 90°/o), calcule a pressão osmó
tica da água do mar a 20 uc. 

13.59 A adrenalina é o hormônio que dispara a liberação de 
moléculas extras de glicose nos momentos de estresse 
ou emergência. Uma solução de 0,64 g de adrenalina 
em 36,0 g de CC~ eleva o ponto de ebulição em 0,49 ºC. 
Qual é a massa n10Jar da adrenalina? 

13.60 O álcool laurílico é obtido do óleo de coco e usado 
para fazer detergentes. Uma solução de 5,00 g de áJ
cool lauTílico em 0,100 kg de benzeno congela a 4,1 ºC. 
Qual é a massa molar do álcool laurílico? 

13.61 A lisoenzini.a é uma enzin1a que rompe as paredes das 
células bacterianas. Uma solução contendo 0,150 g dessa 
enzima em 210 mL de solução tem pressão osmótica de 
0,953 torra 25 ºC. Qual é a massa molar da lisoenzima? 

13.62 Uma solução aquosa diluída de um composto orgâni
co solúvel em água é preparada pela dissolução de 
2,35 g do comp osto em água para formar 0,250 L de 
solução. A solução resultante tem pressão osmótica 
de 0,605 atm a 25 ºC. Supondo que o composto orgâni
co é um não-eletrólito, qual é sua massa molar? 

l13.63l Encontra-se que a pressão osmótica de uma solução 
aquosa, 0,010 mol / L de CaCl2 é 0,674 atm a 25 ºC . 
(a) Calcule o fator de van't Hoff, i, para a solução. (b) 
Como você espera que o valor dei varie à medida que a so
lução tome-se mais concentrada? Justifique sua resposta. 

[13.64] Com base nos dados apresentados na Tabela 13.5, a 
qual solução você atribuiria a maior redução do ponto 
de congelao1ento, uma solução de 0,030 mol/ kg de 
NaCI ou uma solução de 0,020 mol/kg de K2S04? 
Como você explica o desvio do compor tamento ideal 
e as diferenças observadas entre os dois sais? 

em vez de soluções? Justifique sua resposta . (b) Qual o 
nome geral dado a uma dispersão coloidal de um líqui
do en1 outro? O que é un1 agente e.n1uls ificante? 

13.67 Indique se cada um dos seguintes itens é um colóide 
hidrofílico ou um hidrofóbico; (a) nata em leite homo
geneizado; (b) hemoglobina no sangue; (e) óleo vege
tal em molho de salada. 

13.68 Explique como cada um dos seguintes fatores ajuda a 
detem1ina r a estabilidade ou a instabilidade de uma 
dispersão coloidal: (a) massa de substância particula
da; (b) caráter hidrofóbico; (e) cargas nas partículas de 
colóides. 
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13.69 Qual fator mais comumente previne uma partícula 
coloidal de coalescer enl agregados maiores? Como os 
colóides podem ser coagulados? 

Exercícios adicionais 

13.71 O hidroxitolueno butilado (BHT) tem a seguinte 
estrutura molecular: 

CH3 

CH3 CH3 
1 1 

H3C-C C-CH3 
1 1 
CH3 OH. CH3 

BHT 

Ele é muito utilizado como conservante em uma vari
edade de alimentos, inclusive cereais secos. Com base 
em sua estrutltra, você espera que o BHT seja mais so
lúve1 em água ou em h exano (C01-f1.J? Justifique sua 
resposta. 

13.72 Unla solução saturada de sacarose (C12H 220 11) é pre
parada pela dissolução de u:m excesso de açúcar refi
nado e1n um frasco com água. Exis tem 50 g de cristais 
de sacarose sem se dissolver no fundo do frasco, em 
contato com a solução saturada. O frasco é tampado e 
colocado de lado. ·um ano mais tarde um único cristal 
grande com 50 g de massa está no fundo do frasco. 
Explique como esse experimento fornece evidências 
para um equiliôrio dinâmico entre a solução saturada 
e o soluto djssolvido. 

13.73 Os peixes necessitam de no mínimo 4 ppm d e 0 2 dis
solvidos para sobrev.iver. (a) Qual é a concentração 
em mol/l? (b) Qual a pressão parcial de 0 2 acuna da 
água necessária para obter essa concentração a 10 ºC? 
(A constante da lei de Henry para o 0 2 a essa tempera
tura é 1,71 x 10-3 mol L/atm.) 

13. 74 A presença de gás radônio (Rn) em água de poço obti
da de lençóis freáticos que se localizam en1 depósitos 
rochosos apresenta um possível perigo à saúde em aJ
guDlas regiões dos Estados Unidos. Uma amostra 
consistindo em vários gases contém urna fração em 
quantidade de matéria de radônio igual a 3,5 x 10-<1. 
Esse gás a uma pressão total de 32 abn é agitado com 
água a 30 ºC . Suponha que a solubilidade do radônio 
em água com 1 atm de pressão de gás sobre a solução 
a 30 "C seja 7,27x10-:i mol/L. Calcule a concentração 
em quantidade de matéria do radônio na água. 

13.75 A glicose constitui aproximadamente O,lOo/o da massa 
do sangue humano. Calcule a concentração em 
(a) ppm; (b) molalidade. Qual infornlação adicional 
você precisaria para determinar a concentração em 
quantidade de matéria da solução? 

13.76 Qual tem a nlaior concentração em quantidade de ma
téria de íons K~, uma solução aquosa que tem 15 ppm 
de KBr ou a que tem 12 ppm de KCI? 

13.77 Uma solução 32,0% em massa de propano) 
(C~CH:iCH,OH) em água ten1 densidade a 20 ºC de 

13.70 Explique como (a) um sabão como estearato de sódio 
estabiliza lLma dispersão coloidal de gotas de óleo em 
água; (b) o leite coalha com a adição de u1n ácido. 

13.78 

13.79 

0,945 g/ mL. Quais são a concentração em quantidade 
de matéria e a molalidade da solução? 
A acetonítrila (CH3CN) é um solvente orgânico polar 
que dissolve uma grande gan1a de solutos, incluindo 
muitos sais. A densidade de uma solução de l,80 
mol / L de LiBr em acetonitrila é 0,826 g/cm3

• Calcule 
a concentração da solução em (a) molalidade; (b) fra
ção em quantidade de matéria de LiBr; (e) porcenta
gem em n1assa de C H3CN. 
O sódio metálico dissolve-se em mercúrio líquido 
para formar uma solução chamada de amálgam a 
de sódio. As densidades de Na(s) e de Hg(I) são 
0,97g/cm3 e13,6 g/cm3

, respectivamente. U1n amál
gama é pre~arado pela dissolução de 1,0 cm3 de Na(s) 
em 20,0 cm· de Hg(/). Suponha que o volume final da 
solução seja 21,0 cmJ. (a) Calcule a molalidade de Na 
na solução. (b ) Calcule a concentração em quantidade 
de matéria de Na na solução. (c) Para soluções aquo
sas diluídas, a molalidade e a concentração em quan
tidade de matéria são geralmente de valores aproxi
n1adamente iguais. Esse é o caso para o amálgama 
descrito aqui? Justifique sua resposta. 

13.80 Um produto de 'calor enla tado' usado para aquecer 
rescaldeiro consiste em un1a mistura homogênea de 
etanol (C2H;OH) e parafina que tem fórmula média 
de C24H50• Qual a massa de C1HsOH que deve ser adi
cionada a 620 kg de parafina na fonnuJação da mistu
ra se a pressão de etanol a 35 ºC for 8 torr? A pressão 
de vapor do etanol puro a 35 ºC é 100 torr. 

[13.81) Dois hl'queres são colocados em lLma caixa fechada a 25 "C. 
Um béquer contém 20,0 mL de solução aquosa de 
0,060 1nol/L de um não-eletrólito não-volátil O outro 
béquer contém 20,0 mL de un\a solução aquosa de 
0,040 mol/L de NaCI. O vapor de água das duas solu
ções atinge o equ il.Jbrio. (a) Em qual béquer o rúvel da 
solução aumenta e e.in qual diminui? (b) Quais são os 
volumes nos dois béqueres quando o equilíbrio é atin
gid o, supondo o comportame.i1to ideal? 

13.82 Calcule o ponto de congelamento de uma solução 
aquosa de 0,100 mol / kg de KiSQ4, (a) ignorando as 
atrações interiônicas, e (b) levando em conta as atra
ções interiônicas pelo uso do fator de van't Ho.ff (Ta
bela 13.5). 

13.83 O s.iste1na de resfriamento de um carro é cheio com 
uma solução formada pela mistura de volumes iguais 
de água (densidade = 1,00 g/mL) e etilenoglicol, 
C2Hb0 2 (densidade= l,12 g/n1L). Estime o ponto de 
congelamento e o ponto de ebulição da mistura. 

13.84 Quando 10,0 g de nitrato de mercúrio, Hg(N03)i, é 
dissolvido em 1,00 kg de água, o ponto de congela
mento da solução é-0,162 ºC. Quando 10,0 g de clore
to de mercúrio (HgCl2) é dissolvido em 1,00 kg de 



água, a solução congela-se a -0,0685 "C. Use esses da
dos para determinar qual é o e letrólito mais forte, 
Hg(N03) 2 ou HgC12• 

13.85 O sulfeto de carbono (CSJ entra cm ebulição a 46,30 ºC 
e tem densidade de 1,261 g/mL. (a) Quando0,250g de 
um soluto que não se djssocia é díssolvido em 400,0 mL 
de CS2, a solução entra em ebulição a 47,46 ºC. Qual é a 
const<inte de elevação do ponto de ebulição para CS2? 
(b) Quando 5,39 g de um soluto desconhecido que não 
se dissocia é dissoh' ido em 50,0 mL de CS2, a solução 
entra em ebulição a 47,08 ''C. Qual é a massa molecular 
do soluto desconhecido? 

(13.86] Uma soluçãoa40°/o por peso de KSCN em água a 20ºC 
tem densidade de 1,22 g / mL. (a) Qual é a fração em 
quantidade de matéria de KSCN na solução e quais 
são a concentração em quantidade de matéria e a n10-

la lidade? (b) Dada a fração em quantidade de matéria 
calculada do sal na solução, fa le sobre o nún1ero total 
de moléculas de água disponíveis para lúdratar cada 

Exercícios cumulativos 

13.89 

(13.90] 

Os íluorocarbonos (compostos que contêm tanto car
bono quanto ílúor) foram, até recentemente, usados 
como refrigerantes. Os compostos relacionados na ta
bela a segujr são todos gases a 25 "C, e suas solubilida
des em água a 25ºCe1 atm de pressão de fluorocarbono 
são dadas como porcentagens cm massa: 

Fluorocarbono 

C F4 

CCIF3 

CCl2F2 

CH CIF2 

Solubilidade 
(o/o em massa) 

0,0015 

0,009 

0,028 

0,30 

(a) Para cada fluorocarbono, calcule n molalidade de 
u1na solução saturada. (b) Explique por que a concen
tração em quantidade d e matéria de cada uma das so
luções seria mwto próxima numericamente da molaJj
dade. (c) Com base nas estruturas moleculares, expli
que as diferenças na solubilidade dos quatro fluoro
carbonos. (d) Calcule a constante da lei de Henry a 25 ºC 
para CHClF2, e compare sua magrutude à do N 2 

(6,8 x 10-4 mol / L atrn). Você pode explicar a ruferença 
nas magnitudes? 
À temperatura normal do corpo (37 "C), a solubilida
de de N2 na água em contato com o ar à pressão atmos
fé rica normal (1,0 atm) é O,OJ5 g/L. O ar possuj uma 
porcentagen1 aproxin1adamcnte ig ual a 78 º/o (mo!) de 
N2• Calcule a q uantidade de niatéria de N2 dissolvida 
por Litro de sangue, que é basicamente uma solução 
aquosa. Em uma profundidade de 100 pés, a pressão é 
igual a 4,0 atm. Qual é a solubilidade de 2 d o ar no 
sangue a essa pressão? Se o mergulhador emerge d e 
repente, q uantos mililitros de gás N21 na forma de bo
lhas minúsculas, são liberados na corrente sangüínea 
de cada litro de sangue? 
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ânion e cada cátion. Qual par de íons (se houver al
gum) você esperaria encontrar na so lução? Você espe
ra que as propriedades coligativas de tais soluções 
sejam as previstas nas .fórmulas dadas neste capítulo? 
Justifique sua resposta. 

(13.87] Uma n1istura de NaO sólido e glicose sólida (C11~011) 
tem con1posição desconhecida. Quando 15,0 g da mjs
tura são dissolvidos em água suficiente para perfazer 
SOO mL de solução, a solução exibe pressão osmótica 
de 6,41 atm a 25 ºC. Determine a porcentagem em 
massa de NaCI na mistura. 

(13.88( Um sal de IItio usado na graxa lubrificante tem a fór
mula LiC.Hu. . 10 2• O sal é solúvel em água até a exten
são de 0,036 g por 100 g de água a 25 "C . Encontra-se 
que a pressão osmótica dessa solução é 57,l torr. Su
pondo que a molalidade e a concentração em quanti
dade de matéria em tal solução dilulda sejam iguais e 
que o sal de IItio dissocie-se complctnrncnte, determine 
um valor apropriado de 11 na fórmula do sal. 

(13.911 Considere os segujntes valores de enta lpia de vapori
zação (kJ/ mol) de várias substâncias orgânicas: 

Clh~-H 30,4 28,5 

Acctaldeído Óxido de etileno 

32,0 24,7 

Acetona Ciclopropano 

(a) Use as variações nas forças intermoleculares atuan
do nesses líquidos orgânicos para explicar suas varia
ções nos calores de vaporização. (b) Como você espera 
que as solubiUdades dessas substâncias variem em he
xano como solven te? E em etanol? Use as forças inter
moleculares, inclusive as in teraçõc.'S de ligação de hl
drogênio onde aplicável, para explicar suas respostas. 

113.921 As entalpias de russolução de sais hidratados geralmen
te são majg positivas que as de materiais arudros. Por 

exemplo, MI de dissolução para KOH é-57,3 kJ/ mol, 
enquanto odo KOH · H20é- 14,6 kJ / mol. Sinúlannen
te, Mlru..ci para NaOO~ é +13,8 kJ / mol, enquanto para 

aCI04 • H20 é +22,5 kJ / mol. Use as contribuições de 
entalpia para o processo de dissolução representado na 
Figura 13.4 para explicar esse efeito. 

(13.93) Um livro sobre estados termodinâmicos quínúcos 
afi rma que "O calor de dissolução representa a djfe
rcnça entre a energia de rede do sólido cristalino e a 
energia de solvatação dos íons gasosos". (a) Desenhe 
um diagrama de energia simples para ilustrar essa 
afirmativa. (b) Um sal como NaBr é insolúvel na 
maioria dos solventes não-aquosos polares como a 
acetonitri la (CH3CN) ou o nitrometano (CH3 OJ , 
mas os sais de cátions grandcs, como brometo de te
trametilamônio (CH.J,NBr, geralmente são mais solú-
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veis. Use o ciclo termodinâmico que você desenhou 
no item (a) e os fatores que determinam a energia de 
rede (Seção 8.2) para explicar esse fato. 

13.94 (a) Uma an1ostra de gás hidrogênio é gerada em reci
piente fechado reagindo-se 2,050 g de zinco n1etálico 
con1 15,0 mL de 1,00 mol/L de ácido sulfúrico. Escre
va a equação balanceada para a reação e calcule a 
quantidade de matéria de hidrogênio formada, su
pondo-se que a reação é completa. (b) O volume sobre 
a solução é 122 mL. Calcu1e a pressão parcial de gás 
hidrogênio n.esse volume a 25 ºC desconsiderando a 
solubilidade do gás na solução (c) a constante da lei de 
Henry para hidrogênio em água a 25°C é 7,8 x 10 .... 
mol/L atm. Estime a quantidade de matéria de gás hi
drogênio que permanece dissolvida na solução. Qual 
é a fração de moléculas de gás no sistema que está dis
solvida na solução? É razoável ignorar algum hidro
gênio no item (b)? 

(13.95) A tabela a seguir apresenta as solubilidades de vários 
gases em água a 25 "C sob uma pressão total de gás e 
vapor de água de 1 atm: 

Gás 

CH4 (metano) 

C2H6 (etano) 

C2H4 (eti leno) 

Nz 
Ü z 

NO 

l-I2S 
502 

Solubilidade 
(mmol/L) 

1,3 

1,8 

4,7 

0,6 
1,2 
1,9 

99 
1.476 

(a) Qual o volun1e de CH4(g) sob condições padrão de 
temperatura e pressão que está contido em 4,0 L de 
uma solução saturada a 25 ºC? (b) Explique a variação 
na solubilidade entre os hidrocarbonetos relaciona
dos (os primeiros três compostos), com base em suas 
estruturas moleculares e forças intermoleculares. 
(c) Con1pare as solubilidades do 0 21 N2 e NO e expli
que as variações com base nas estruturas moleculares 
e forças intermoleculares. (d ) Explique os valores 

muito maiores observados para H2S e 502, compara
dos co1n os outros gases relacionados. (e) Encontre os 
vários pares de substâncias con1 as mesn1as massas 1no
leculares ou com massas moleculares muito próximas 
(por exemplo, CiH., e Ni), e use as interações intennole
cu lares para explicar as diferenças em suas solubilidades. 

13.96 O hexabarbitol, usado na medicina como sedativo e 
anestésico intravenosos, é composto de 61,00o/o de C, 
6,83o/o de H, 11,86% de N e 20,32°/o de O em massa. 
Uma amostra de 2,505 n1g em 10,00 mL de solução 
tem pressão osmótica de 19,7 torra 25 ºC. Qual é a fór
mula molecular do hexabarbitol? 

l13.97] Quando 0,55 g de ácido benzóico puro (C1H60i) é dis
solvido em 32,0 g de benzeno, o ponto de congela
nu~nto da solução é 0,36 ºC mais baixo que o valor do 
ponto de congelamento de 5,5 ºC para o solvente 
puro. (a) Calcule o peso n1olecular do ácido benzóico 
no benzeno. (b) Use a estrutura do soluto para expli
car o valor observado: 

(13.98) A 35 ºC, a pressão de vapor da acetona, (Cl-IJ2CO, é 
360 torr, e a do clorofórmio, CHC13' 300 torr. A acetona 
e o clorofórmio podem formar ligações de hidrogênio 
.fracas entre si como segue: 

Cl 
1 /CH3 

Cl-C-H···O=C 

1 " Cl CHa 

Uma solução con1posta de quantidade de matéria 
igual de acetona e de clorofórmio tem pressão de va
por de 250 torra 35 ºC. (a) Qual seria a pressão de vapor 
da solução se ela exibisse um comportamento ideal? 
(b) Use a existência de Hgações de hidrogênio entre as 
moléculas de acetona e de clorofórmio para e>.-plicar o 
desvio do comportamento ideal. (c) Com base no 
comportamento da solução, determine se a mistura 
de acetona e clorofórmio é um processo exotérmico 
(Afid;,..,1 < 0) ou endotérmico (t..Hdi«OI > O). 



Capítulo 

Cinética química 

A QUIMiC'.l é, por sua própria natureza, preocupada com a mudança. 
As reações químicas convertem s ubstâncias com propriedades bem-definidas 
em outros materiais com propriedades diferentes. Muito de nosso estudo so
bre reações químicas diz respeito à formação de novas substâncias a partir de 
determinado conjtLnto de reagentes. Entretanto, é iguabnente i.Jnportante en
tender com que rapidez as reações ocorrem. As velocidades de reações esten
dem-se sobre uma faixa enorme, a partir das que se completan1 en1 &-ações de 
segundos, como as explosões, aquelas que levam milhares ou até milhões 
de anos, corno a forn1ação dos diama11tes e outros minerais na crosta terrestre 
(Figura 14.1). 

A área da química que está preocupada com as velocidades, ou grau de 
velocidade, das reações é chamada cinética química. A cinética química é 
um assunto de importância vasta. Ela se relaciona, por exemplo, com a rapi
dez com que um medicamento é capaz de agir, com o fa to de se a formação e 
a depreciação do ozônio na atmosfera superior estão em equjlibrio, bem 
como com os problemas mdus triais, como o desenvolvimento de catalisa
dores para a sú:ltese de novos materiais. O objetivo deste ca.pítulo não é ape
nas entender como determinar as velocidades nas quais as reações ocorrem, 
mas também considerar os fatores que controlam essas velocidades. Por 
exemplo, quais os fatores que determinam com que rapidez os alimentos se 
deterioram? Como alguém desenvolve uma mold ura de secagem rápida 
para obturações dentárias? O que determina a velocidade na qual o aço en
ferruja? O que controla a velocidade na qual o combustível se queima no 
motor de um automóvel? Apesar de não abordarmos essas questões espe
cíficas diretamente, veremos que as velocidades de todas as reações quí
micas estão sujeitas aos mesmos princípios básicos. 

14.1 Fatores que afetam as velocidades de reações 

Antes de exammarmos os aspectos quantitativos da cmética quíntica, do 
tipo como as velocidades são medidas, vamos exammar os principais fatores 
que influenciam as velocidades de reações. Como as reações envolvem a que
bra e a formação de ligações, as respectivas velocidades dependem da nature
za dos reagentes em si. Entretanto, existem quatro fatores que permitem a 
variação das velocidades nas quais reações específicas ocorrem: 

1. O estado físico dos reagentes. Os reagentes devem entrar en1 contato para 
que reajam. Quanto mais rapidamente as moléculas se chocam, mais 
rapida1nente elas reagem. A maioria das reações que consideran1os é 
h.on1ogênea, envolvendo gases ou soluções liquidas. Quando os rea
gentes estão em fases diferentes, co1no quando um é gás e o outro é 

~ O que está por vir .,.. 

• Existem quatro variáveis experi
mentais que afetam as velocida
des de reação: concentração, 
estados físicos dos reagentes, 
te1nperatura e catalisadores. 
Esses fatores podem ser enten
didos en1 tennos das coHsões en
tre as moléculas dos reagentes 
que levam à reação. 

• Consideramos como exl'ressa
mos velocidades de reaçãa e como 
as velocidades de desapareci
mento dos reagentes e apareci
mento dos produtos estão relacio
nadas à estequiometria da reação. 

• Então examinamõs como o efei
to da concentração na velocida
de é expresso quantitativamente 
pelas leis de t>elocirinde e como 
estas poden1 ser determinadas 
experimentalmente. 

• As equações de velocidade po
dem ~r escritas para expressar 
como as concentrações variam 
com o tempo. Olharemos tais 
equações de velocidade para 
dois tipos simples de leis de ve
locidade. 

• Em seguida consideraremos o 
efeito da temperatura na veloci
dade e o fato de que as reações 
necessitam do fornecimento de 
um mínimo de energia chamada 
energia de nlivnçào para que elas 
ocorram. 

• Então exan1inamos os nwca11is-
111os de reações, o caminho mole
cular passo a passo que leva dos 
reagentes aos produtos. 

• O capítulo termina com uma 
abordagem de como os catnlisa
dor~'S aceleram as reações, inclu
indo uma abordagem de catali
sadores biológicos, chamados 
e11zi111ns. 
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Figura 14.1 As velocidades de reações químicas estendem-se por uma faixa de escalas de tempo. Por exemplo, as 
explosões são rápidas, ocorrendo em segundos ou frações de segundos; cozinhar latas leva minutos ou horas; a corrosão 
pode levar anos; a erosão de pedras leva milhares ou até milhões de anos. 

sólido, a reação está limitada à área de contato. Portanto, as reações que envolvem sólidos tendem a prosse
gtLir mais rapidamente se a área superficial do sólido for aumentada. Por exemplo, um medican1ento na 
forma de um comprimido se dissolverá no estômago e entrará na corrente sangüínea mais lentamente do 
que o mesmo medicamento na forma de pó fino . 

2. As co11centrações dos reage11tes. A maioria das reações químicas prossegue mais rapidamente se a concentra
ção de um ou mais dos reagentes é aumentada. Por exemplo, lã de aço quei1na-se com d.ificutdade no ar, 
q ue contém 20o/u de 0 2, mas queima-se com uma chama branca brilhante na presença de oxigênio puro (Fi-, 
gura 14.2). A medida que a concentração aumenta, a freqüência com a qual as moléculas se choca1n tam-
bém o faz, levando a um aumento das velocidades. 

3. A te111perat11ra na qual a reação ocorre. As velocidades de reações químicas aumentam conforme a temperatu-, 
ra aumenta. E por essa razão que refrigeramos alimentos perecíveis como o leite. As reações das bactérias 
que levam o leite a estragar ocorrem mais rapidamente à temperatura ambiente do que a temperaturas 
mais baixas existentes em uma geladeira. O aumento da temperatura faz aun1entar as energias cinéticas 
das moléculas CD:> (Seção 10.7) À porporção que as moléculas movem-se mais velozmente, elas se chocam 
com mais freqüência e também com energia mais a lta, ocasionando aumento de suas velocidades. 

4. A presença de 111n catalisador. Os cata lisadores são agentes que aumentam as velocidades de reação sem 
serem usados. Eles afetam os tipos de colisões (o mecanismo) que levam à reação. Os catalisadores têm papel 
crucia l em nossas vidas. A fisiologia da maioria dos seres vivos depende de enzi111as, as moléculas de proteí
nas que atuam como catatisadores, aumentando as velocidades de determinadas reações bioquJmicas. 

No nível molecular, as velocidades de reação dependem da freqüência das colisões entre as moléculas. Quanto 
maior a freqüência das colisões, maior a velocidade de reação. Enh·etanto, para que uma colisão leve a un1a reação, 
e la deve ocorrer com energia suficiente para esticar as Jjgações até um comprimento crítico e com orientação apro
priada para que novas ligações sejam formadas em locajs apropriados. Consideraremos esses fatores à medida que 
prosseguinnos por este capítulo. 

Fígura 14.2 (a) Quando aquecida ao 
ar, a lã de aço incandesce em 
vermelho-rubro, mas oxida-se 
lentamente. (b) Quando a lã de aço 
vermelho rubro é colocada em uma 
atmosfera de oxigênio puro, ela 
queima vigorosamente, formando 
Fe20 3 a velocidade muito mais rápida. 
Os diferentes comportamentos 
devem-se às diferentes concentrações 
de 0 2 nos dois ambientes. 

(a) (b) 
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14.2 Velocidades de reações 

A velocidade de um evento é definida como a variação que ocorre em determinado intervaJo de te111po: quando fa
lamos de velocidade, necessariamente trabalhamos com a noção de tempo. Por exemplo, a velocidade de um carro 
é expressa como a variação na posição do carro em certo período de tempo. A unidade de velocidade é geralmente 
quilômetros por hora (km/h), isto é, a grandeza que está variando (posição, medida em quilômetros) dividida por 
um intervalo de tempo (horas). 

Igualmente, a velocidade de un1a reação química -sua taxa d e reação -é a variação na concentração dos rea
gentes ou produtos por unidade de tempo. Portanto, as unidades para a velocidade de reação são geralmente con
centração em quantidade de matéria por segundo (mol/ L/s) - isto é, a variação na concentração (medida em 
concentração em quantidade de matéria) dividida por um intervalo de tempo (segundos). 

Vamos considerar u1na reação hipotética simples, A B, representada na Figura 14.3. Cada esfera 
vermelha representa 0,01 1nol de A, e cada esfera azul representa 0,01 mo! de B. Vamos supor que o recipiente te
nha volume de 1,00 L. No início da reação exis te 1,00 mo! de A, logo a concentração é 1,00 mol/ L. Após 20 s a con
centração de A caiu para 0,54 mol/L, enquanto a de B subiu para 0,46 mol/L. A soma das concentrações ainda é 
1,00 mol/L porque u.m molde B é produzido para cada molde A que reage. Após 40 s a concentração de A é 0,30 
mol/ L e a de B é 0,70 mol/L. 

A velocidade dessa reação pode ser expressa como a taxa de desapareci1nento do reagente A ou como a taxa de 
apa recimento do produto B. A taxa n1édia de aparecimen to de B d ura nte um intervalo de tempo específico é dada 
pela variação na concentração de B dividida pela variação do tempo: 

V l "d d 'd" 1 - B variação na concen tração de B e oc1 a e me ia em re açao a = -----------
variação no tempo 

[B] em t, - [B] em t 1 - - ó[B] 
-

t:.t 
[14.1] 

Usamos a fórmula qulmica entre colchetes, como em [B], para indicar a concentração em quantidade de maté
ria da substância. A letra grega, ó, é lida como 'variação na', e é sempre igual à grandeza final n1enos a grand eza ini
cia]. «D (Seção 5.2) A velocidade média de aparecimento de B durante o intervalo de 20 s a partir do início da 
reação (t1 = Os até t2 = 20 s) é dada por: 

0,46 mol/L - 0,00 mol/L _2 Velocidade média = = 2,3 x 10 mol/L/s 
20 s-0 s 

Poderíamos igualmente expressar a velocidade de reação em relação à variação da concentração do reagente, A. 
Nesse caso seria descrever a taxa de desaparecimento de A, que expressamos como: 

Velocidade n1écUa em relação a A= - ó[A] 
t:.t 

[14.2] 

Observe o sinal de menos na equação. Por convenção, as velocidades são sempre expressas como grandezas 
positivas. Uma vez que [A] está di.minuindo, t:.[A] é um número negativo. Usamos o s inal de negativo para conver-

20C9 
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'·~·· ···1 ... , .... •• • ••• : •••••• , .... 
·······i • •••• . ...... , ... 

(e) 

Figura 14.3 O progresso de uma 
reação hipotética A B, 
começando com 1 ,00 mol de A. Cada 
esfera vermelha representa 0,01 mol 
de A, cada esfera azul representa 0,01 
mol de B e o recipiente tem 1,00 L. 
(a) No tempo zero o recipiente 
contém 1,00 molde A (100 esferas 
vermelhas) e O mol de B (zero esferas 
azuis). (b) Depois de 20 s o recipiente 
contém 0,54 mol de A e 0,46 mol de B . 
(e) Após 40 s o recipiente contém 
0,30 molde A e 0,70 molde B. 
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ter o 6[A] negativo para uma velocidade positiva. Como uma molécula de A é consumida para cada molécula de B 
que se forma, a velocidade média de desaparecimento de A é igual à taxa média de aparecin1ento de B, como o se
guinte cálculo mostra: 

VI 'dd .d. AíA] 0,54moVL-1,00mol/L 2,3 10-i IL-' _1 e oo a e Jne Ja = - ...._ = - = x mo s 
6t 20s-Os 

COMO FAZER 14.1 

Para a reação mostrada na Figura 14.3, calcule a velocidade média de desaparecimento de A durante o intervalo de 
tempo de 20 a 40 s. 

Solução 

Análise e Planejamento: a velocidade média é dada pela variação na concentração, ô[AJ, dividida pela variação cor
respondente do tempo, ôt. Como A é um reagente, um sinal de 1nenos é usado no cálculo para ton1ar a velocidade 
un1a grandeza positiva. 

Resolução: 

V 1 .d d ' d. Li[ A] 0,30 mol/L - 0,54 mol/L 1 2 10_1 1 L-1 • 1 e oo a e me Ja = - = - = , x mo s 
61 40s - 20s 

PRATIQUE 

Para a reação mostrada na Figura 14.3, calcule a velocidade média de aparecia1ento de B durante o intervalo de tempo 
de Oa 40 s. 

Resposta: 1,8 x 10-1 mol L-1 s-1 

Variação na velocidade com o tempo 
Agora, consideraremos uma reação química real que ocorre quando o cJoreto de butila (C41-l9Cl) é colocado em 

água. Os produtos formados são álcool butilico (C4H90H) e ácido clorídrico: 

[14.3] 

Suponha que preparemos uma solução aquosa de C4H9Cl e medimos a concentração d.e C4HqCl em vários mo
mentos após o tempo zero, coletando os dados 1nostrados nas duas primeiras colunas da Tabela 14.1. Podemos 
usar esses dados para calcular a velocidade média de desaparecimento de C4ft,C l durante os intervalos entre as 
mectidas; essas velocidades são dadas na terceira coluna. Observe que a velocidade média diminui durante cada 
intervalo de 50 s para as primeiras medidas e continua a diminuir durante intervalos ainda maiores nas medidas 

• 
restantes. E normal para as velocidades diminuíren1 à n1edida que a reação prossegue, porque a concentração dos 
reagentes diminui. A variação na velocidade à medida que a reação prossegue é também vista em un1 gráfico da 
concentração de C~H'ICl versus ten1po (Figura 14.4). Observe con]o o declive da curva diminui com o tempo, indi
cando diminuição da velocidade de reação. 

TABELA 14.1 Dados de velocidade para a reação de C,H9CI com água 

Tempo, t (s) lC4H90l (mol/L) Velocidade média (mol lls) 

0,0 0,1000 
50,0 0,0905 1,9 X 10-I 

100,0 0,0820 1,7 X 10-1 

150,0 0,0741 l,6 X 10-' 

200,0 0,0671 1,4 X 10-1 

300,0 0,0549 1,22 X 10-1 

400,0 0,0448 1,01 x l0-1 

500,0 0,0368 0,80 x10-i 

800,0 0,0200 0,560 X 10-1 

10.000 o 
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Figura 14.4 A concentração de 
cloreto de butila (C4H9CI) como uma 
função do tempo. Os pontos 
representam os dados experimentais 
das duas primeiras colunas da Tabela 
14.2; a curva vermelha é desenhada 
para conectar regularmente os pontos 
dos dados. As linhas são desenhadas 
de forma que tangenciem a curva a 
t = O e t = 600 s. A inclinação de cada 
uma dessas tangentes é definida pela 
variação horizontal (isto é, 
ó[C4H9Cl]/6t). A velocidade de reação 
a qualquer momento está relacionada 
à inclinação da tangente à curva 
naquele momento. Como C4H9CI está 
desaparecendo, a velocidade é igual ao 
negativo da inclinação. 

O gráfico mostrado na Figura 14.4 é particularmente útil porque nos permite avaliar a velocidade instantânea, 
a velocidade em u1n momento específico na reação. A velocidade instantânea é determinada pela inclinação (ou 
tangente) dessa curva no pon to de interesse. Desenhamos duas tangentes na Figura 14.4, uma em t =O e outra em 
t = 600 s. As inclinações dessas tangentes fornecem as velocidades instantâneas nesses tempos.1 Por exemplo, 
para determinar a velocidade instantânea a 600 s, desenhamos a tangente da curva nesse tempo, a seguir construí
mos Jirlhas horizontais e verticais para formar o triângulo retângulo mostrado. A inclinação é a razão entre a altura 
do lado vertical e o comprimento do lado horizontal: 

(0,017 -0,042) mol/L 

(800-400)s 

No que segue, o termo 'velocidade' significa 'velocidade instantânea', a m.enos que seja indicado o contrário. 
A velocidade instantânea em t = O é chamada velocidade inicial de reação. 

Paras entender melhor a diferença entre velocidade média e instantânea, imagine que você dirigiu 160 km em 
2,0 h. Sua velocidade média é 80 km/h, enquanto sua velocidade instantânea em certo momento é a velocidade 
lida no velocímetro naquele exato momento. 

COMO FAZER 14.2 

Usando a Figura 14.4, calcule a velocidade instantânea de desaparecim.ento do C4H9Cl quando t =O (a velocidade ini
cial). 

Solução 

Análise e Planejamento: para obter a velocidade instantânea em t = O, devemos determinar a inclinação da curva 
em t= O. A tangente está desenhada no gráfico. A inclinação dessa linha reta é igual à variação no eixo vertical divi
dida pela variação correspondente no eixo horizontal (isto é, na concentração em quantidade de matéria durante a 
variação no tempo). 

Resolução: a Linha reta vai de [C4H9CI] = 0,100 mol/L até 0,060 mol/L na variação de tempo de Os a 200 s, como indi
cado pelo triãi1gu10 amarelo mostrado na Figura 14.4. Portanto, a velocidade inicial é: 

V l 'd d ó[C4H~CIJ (0,060 - 0,100) mol/L 2 O 10_. L-' - 1 e oc1 a e = - = - = , x mo s 
ót (200-0) s 

1 Você pode querer relembrar rapidamente o conceito de determi11ação gráfica de incli11ações recorrendo ao Apêndice A. Se estiver 
familiarizado com cálculo, poderá compreender que a velocidade média aproxima-se da velocidade instantânea à n1edidn que o 
intervalo de tempo aproxima-se de zero. Esse limite, na notação de cálculo, é representado como -dfC4H0CI] / 61. 
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PRATIQUE 

Usando a Figura 14.4, detem1ine a velocidade instantâ.nea de desaparecimento de C4H9CI em t = 300 s. 

Resposta: 1,1 x 10"" n1ol L-1 s-1 

Velocidades de reação e estequiometria 

Durante a abordagem da reação hipotética, A B, vimos que a estequiometria requer que a velocidade de 
desaparecimento de A seja igual à velocidade de aparecin1e11to de B. Analogan1ente, a estequiometria da Equação 
14.3 indica que um mol de C4~0H é produz ido para cada molde C4~CI consumido. Em conseqi.i.ência, a veloci
dade de aparecimento de C4H 90H é igual à velocidade de desaparecimento de C4H 9CJ: 

V l 
'd d 6[C4 H9 Cl] 6[C 4H 9 0H] 

e oc1 a e=- =-----
At ti.t 

O que acontece quando as relações estequiométricas não são um para um? Por exemplo, considere a seguinte 
reação: 

Podemos medir a velocidade de desapared1nento de HI ou a velocidade de aparecimento de H 2 ou I2• Como 
2mols de ffi desaparecem para cada molde~ ou 4 que se forma, a velocidade de desaparecimento de HI é duas ve
zes a velocidade de aparecinlento de~ ou 4. Para igualar as velocidades, devemos, portanto, dividir a velocidade de 
desaparecimento de HI por 2 (seu coeficiente na equação química balanceada): 

Velocidade = - ! ti.(HJ] = 6[H2 ] = 6(12 ] 

2 ti.t At ôJ 

Em geral, para a reação: 

aA +bB-~ cC+dD 

a velocidade é dada por: 

Velocidade =_.!_ ó[A 1 =-.! A[l3] =.! 6[C] =2_ ó[O) 
11 ô.t b At e ô.I d ti.t 

(14.4] 

Quando falam.os da velocidade de un1a reação sem especificar un1 reagente ou. produto em particular, quere
mos dizer isso nesse sentido.2 

COMO FAZER 14.3 

(a) Como a velocidade de desaparecimento do ozônio relaciona-se com a velocidade de a parecimento do oxigênio na 
seguinte equação: 203(g) 30z(g)? (b) Se a velocidade de aparecimento de 0 2, 6[0J/ AJ, é 6,0x10..s mol/L/s em 

determinado instante, qual é o valor da velocidade de desaparecin1ento do 0 3' -6[03]/ ót, nesse mesmo instante? 

Solução 

Análise e Planejamento: as velocidades relativas em relação aos diferentes reagentes e produtos dependem dos coe
ficientes na equação química balanceada. A Equação 14.4 indica a r elação geral. 

Resolução: (a) Usando os coeficientes na equação balanceada e a relação d ada peJa Equação 14.4, temos: 

Velocidade = -~ 6[03 ] = 1 Ll[01 ] 

2 Llt 3 Llt 

2 A Equação 14.4 não é verdadeira se outras substâncias além de C e D fore1n formadas em quantidades significativas durante o curso 
da reação. Por exemplo, algumas vezes substâncias intermediárias aumentam em concentração antes da formação dos produtos 
finais. Nesse caso, a relação entre a velocidade de desapareci111ento dos reagentes e a velocidade de aparecimento dos produtos não 
serão dadas pela Equação 14.4. Todas as reações cujas veloc.idades consideramos neste capítulo obedecem à Equação 14.4. 
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(b) Resolvendo a equação do item (a) para a velocidade de desaparecimento de 
0 3, -Ili O.J / Ili, temos: 

t.fO ) 2 t.[0 ] 2 
- 3 = - 2 = - (6,0 xl0-11 molL1s 1)=4,0 x l0 -11 molL1s 1 

Ili 3 llt 3 

Conferência: podemos aplicar diretamente um fator estequiométrico para 
converter a velocidade em relação a 0 2 para a velocidade em relação ao 0 3: 

_ t.[03) = ( 6,0 xl0"5 mol 0 1/L) (2 molde 0 3 ) = 4,0 xlO"; molde 0 3/L 
Ili s 3 mol de 0 2 s 

= 4,0 x 10"5 mol L-1 s-• 

PRATIQUE 

A decomposição de N20~ ocorre de acordo com a seguinte equação: 

2Nz0 5(g) 4N01(g) + 0 2(g) 
Se a velocidade de decomposição de N 20 5 em determinado instante no reci
piente de reação for 4,2 x 10-1 mo! L-1 s-1

, qual é a velocidade d.e aparecimento 
de (a) N02; (b) 0 2? 

ATIVIDADE 
Decomposição de N,O, 

Respostas: (a) 8,4 x 10"7 mol L"1 s-1; (b) 2,1 x 10·1 mol L-1 s· 1
• 

Um olhar mais de perto Uso de métodos espectroscópicos para medir as 
velocidades de reação 

Uma variedade de técnicas pode ser usada para monito
rar a concentração de um reagente ou produto durante 
uma reação. Os métodos espectroscópicos, que confiam na 
habilidade das substâncias em absorver (ou en1itir) radia
ção eletromagnética, são algumas vezes (1teis. Os estudos es
pectroscópicos de cinética são normalmente realizados com 
a mistura da reação no compartimento da amostra no espec
trómetro. O espectrómetro é acertado para medir a luz absor
vida em um comprimento de onda característico de um dos 
reagentes ou produtos. Na decon1posição do H((g) em H2(g) 
e 12(g), por exemplo, tanto Hl quanto H.2 são incolores, en
quanto 12 é violeta. Durante o curso da reação, a cor alUllenta 
em intensidade à medida que 12 se forma. Portanto, a luz ,risí
vel de comprimento de onda apropriado pode ser usada 
para 1nonitorar a reação. 

A Figura 14.5 mostra os componentes básicos de um 
espectrómetro. O espectróme tro mede a quantidade de 

... 

\ 
Fonte Lentes / fendas/ 

colimador 
Monocromador 

Figura 14.S Componentes básicos de um espectrômetro. 

luz absorvida pela amostra con1parando a intensidade de 
luz emitida pela fonte coma intensid ade de luz que emer
ge da amostra. À medida que a concentração del2 aumen
ta e sua cor torna-se mais intensa, a quantidade de luz 
absorvida pela mistura da reação aumenta, fazendo com 
que menos luz atinja o detector. 

A lei de Beer relaciona a quantidade de luz sendo absor
vida à concentração da substância absorvendo luz: 

A =nbc [J4.5j 

Nessa equação, A é a absorbãncia n1edida, n é a constante 
de absortividade molar (uma característica da substância 
sendo monitorada), b é o comprimento do cantinho pelo qual 
a radiação deve passar e e é a concentração da substância que 
absorve a .radiação . .Portanto, a concentração é d iretamente 
proporciona l à absorbância . 

• 
1 

Amostra 
1 

Detector Computador 
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14.3 Concentração e velocidade 

Uma maneira de estudar o efei.to da concentração na velocidade de reação é determinar a maneira na qual ave
locidade no começo de uma reação (a velocidade inicial) depende das concentrações iniciais. Para ilustrar essa 
abordagem, considere a seguinte reação: 

ATIVIDADE 
Velocidades de reaçao 

Poderíamos estudar a velocidade dessa reação medindo a concentração de 
NH4 • ou a de N02- como uma função do tempo ou medindo o volume de N 2 

coletado. Uma vez que os coeficientes estequiométricos em Nfi.i +, N02- e N 2 
são todos os mesmos, essas velocidades serão iguais. 

Como determinamos a velocidade inicial da reação para vá.rias concentra
ções iniciais de NH4• e N02- , podemos tabular os dados, como mostrado na Tabela 14.2. 

Esses dados indicam que variando [NH4 ·1 ou a [N02-J, varia a velocidade de reação. Se dobrarmos [NH4; J en
quanto mantivermos [N02- ] constante, as velocidades dobram (compare os experimentos 1e2). Se [NH"•] é au
mentada por um fator de 4 (compare os experin1entos 1 e 3), a velocidade varia por um fator de 4, e assim por 
diante. Esses resultados indicam que a velocidade é proporcional [NH. •1 elevada à primeira potência. Quando 
[N02l for variada deforma semelhante, enquanto [NH4 '"]mantida constante, a velocidade é afetada da mesma for
ma. Concluímos que a veJocidade é também diretamente .Proporcional à concentração de No2- . Podemos expres
sar a dependência da concentração como um. todo como segue: 

fl4.6] 

Uma equação con10 a Equação 14.6, que mostra como a velocidade depende das concentrações dos reagen
tes, é mamada uma lei de vel ocidade. Para uma reação geral: 

aA + bB -~ cC + dD 

a lei de velocidade geralmente tem a forma: 

Velocidade = k[A]m[B]" f14.7] 

A constante k na lei de velocidade é chamada constan te de ve loci dade. A magnitude de k varia com a tempe
ra tura e, conseqüentemente, determina como a temperatura afeta a velocidade, como veremos na Seção 14.5. 
Os expoentes n1 e n são normalmente números inteiros pequenos (geralmente O, 1 ou 2). Consideraremos esses 
expoentes mais de perto brevemente. 

Conhecendo-se a lei de velocidade para a reação e sua velocidade para um conjunto de concentrações do rea
gente, podemos calcular o valor da constante de velocidade, k. Por exemplo, usando os dados da Tabela 14.2 e os 
resultados do experimento 1, podemos substituí-lo na Equação 14.6: 

5,4 x io-7 mol L-1 s-1
) = k(0,0100 mol/L) (0,200 mol/L) 

TABELA 14.2 Dados de velocidade para a reação dos íons amónio e nitrito em água a 25 ºC 

Nún1ero do experimento Concen tração inicial d e Concentração inicial de Velocid ad es in iciais 
N H; (m ol/L) N0

2
- (mol/l ) observadas (mo l L-1 s-1

) 

1 0,0100 0,200 5,4 X10"7 

2 0,0200 0,200 10,8 X 10-7 

3 0,0400 0,200 21,5 X 10-7 

4 0,0600 0,200 32,3 X 10"7 

5 0,200 0,0202 J0,8 X 10'7 

6 0,200 0,0404 21,6 X 10-7 

7 0,200 0,0606 32,4 X 10"7 

8 0,200 0,0808 43,3 X10-7 
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Resolvendo para k, obtemos: 

k = 5,4 X 10-
1 

mol L
1 
s ' 2 7 o""" 1-1 L - 1 -----------= , x 1 mo s 

(0,0100 mol/L) (0,200 mol/L) 

Você talvez queira verificar que esse mesmo valor da constante de velocidade é obtido usando qualquer outro 
resultado experim.ental fornecido na Tabela 14.2. 

Já que temos tanto a lei de velocidade quanto o valor da constante de velocidade para a reação, podemos calcular 
a velocidade de reação para qualquer conjunto de concentrações. Por exemplo, usando a Equação 14.6 e k = 2,7 x 10""" 
mor1 L s-1

, podemos calcular a velocidade para [NH4 ' ] = 0,100 mol/L e [N02- ] = 0,100 mol/L: 

Velocidade = (2,7 x 10-4 mo! L-•s-1
) (0,100 mol/ L) (0,100 mol/ L) = 2,7 x 10"6 mol L-' s-1 

Expoentes na lei de velocidade 
As leis de velocidade para a maioria das reações têm a forma geral: 

Velocidade= k[reagente l]'"[reagente 2]" ... fl4.8] 

Os expoentes 111 e n em uma lei de velocidade são chamados ordens de reação. Por exen1plo, considere outra 
vez a lei de velocidade para a reação de NH4' com N02- : 

Velocidade = k[NH4' ][N02- ] 

Uma vez que o expoente de [NH4• ) é um, a velocidade é depri111eirn orden1 em NH4• . A velocidade é também de 
primeira ordem em N02- . (O expoente '1' não é mostrado explicitamente nas leis de velocidade.) A ordem total da 
reação é a soma das ordens em relação a cada reagente na lei de velocidade. Assim, a lei de velocidade ten1 ordem 
de reação total de 1 + 1 = 2, e a reação é de segunda orde1n con10 uni todo. 

Os expoentes em uma lei de velocidade indicam como a velocidade é afetada pela concentração de cada rea
gente. Como a velocidade de reação de NH4 · com N02- depende de [NH4 .. ] elevado à primeira potência, a veloci.da
de dobra quando [NH~~] dobra. Dobrando-se [N02"j, a velocidade dobra também. Se uma lei de velocidade for de 
segunda ordem em relação a um reagente, (A]2

, dobrar a concentração daquela substâJlcia fará com qu e a velocidade 
de reação quadruplique ([2]2 = 4). 

Os exen1plos seguintes são de leis de velocidade: 

2N20 5(g) --+ 4N02(g) + 0 2(g) Velocidade = k[N20 5] 

CHC13(g) + Cl2(g) CCl4(g) + HCl(g) Velocidade= k[CHCIJ[Cla]112 

H 2(g) + l2(g) 2HI(g) Velocidade = k[H2][I2] 

(14.9] 

[14.10] 

[14.111 

Apesar de os expoentes em un1a lei de velocidade serem a lgumas vezes os mesmos que os coeficientes na equa
ção balanceada, esse não é necessariamente o caso, como visto nas equações 14.9e14.10. Os valores daqueles expoen
tes deven1 ser detern1inndos experi1nentnltnenle. Na maioria das leis de velocidade, as ordens de reação são O, 1 ou 2. 
Entretanto, ocasionalmente encontramos também leis de velocidade nas quais a ordem da reação é fracionária 
(como n a Equação 14.10) ou até mesmo negativa. 

COMO FAZER 14.4 

Considere a reação A + B C para a qual a velocidade = k(AJfBJ2
• Cada uma das seguintes caixas representa uma 

mistura de reação na qual A é mostrado con10 esferas vern1e lhas e B como esferas azuis. Coloque essas mis turas em 
ordem crescente de velocidade de reação. 

Caixa 1 Caixa 2 Caixa 3 
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Solução 

Análise e Planejamento: cada uma das caixas tem dez esferas. A lei de velocidade indica que (B] tem maior influência 
na velocidade do que [A] porque ela tem ordem de reação rnaior. Conseqüentemente a mistura corn a maior concen
tração de B (01ais esferas azuis) deverá reagir mais rapidamente. 

Resolução: as velocidades variam na ordem 2 < 1 < 3. 

Conferência: se colocarmos o número de esferas de cada tipo na lei de velocidade, obteremos os seguintes resultados: 

Caixa 1-Velocidade= k(5)(5)2 = 125 k 

Caixa 2 - Velocidade = k(7)(3)2 = 63 k 

Caixa 3 - Velocidade = k(3)(7)2 = 147 k 

Esses cálculos confirmam a orden1 2 < 1 < 3. 

PRATIQUE 

Supondo que velocidade= k[A)[B], coloque as misturas representadas em ordem crescente de velocidade. 

Resposta: 2 = 3 < 1 

Unidade de constantes de velocidade 
A unidade da constante de velocidade depende da ordem de reação da lei de velocidade co1no um todo. Em 

uma reação que é de segunda ordem como um todo, por exemplo, a unidade da constante de velocidade devesa
tisfazer à equação: 

Unidade de velocidade= (unidade da constante da velocidade) (unidade da concentração)2 

Dessa forma, nas unidades normais de concentração e tempo: 

·u .d d d 1 .d d unidade da constante da velocidade mol L' s1 
__ mol-1 L 

5
_1_ ru a e e ve oo a e = = ----

(unidade da concentração)2 (moVL)2 

COMO FAZER 14.5 

(a) Quais são as o rdens totais de reação para as reações descritas nas equações 14.9e14.10? (b) Qual é a uJ1idade usual 
da constante de velocidade para a lei de velocidade para a Equação 14.9? 

Solução 

Análise e Planejamento: a ordem total de reação é a soma dos expoentes na lei de velocidade. A unidade para a cons
tante de velocidade, k, é encontrada ao se usar a unidade normal para a velocidade (mol L-1 s') e concentração 
(mol/L). 

Resolução: (a) A velocidade de reação na Equação 14.9 é de primeira ordem em N20 5 e de primeira o rdem como um 
todo. A reação na E!quaçâo 14.10 é de primeira ordem em CHCl3 e de ordem meio em C~. A ordem total de reação é 
três meios. 

(b) Para a lei de velocidade para a Equação ltl9, temos: 

Unidade de velocidade= (unidade da constante de velocidade) (unidade da concentração) 

Logo: 

U 
'd d d d 1 ºd d unidade da velocidade mol L-1 s-1 

_1 
n1 a e a constante e ve oo a e= = = s . 

unidade da concentração mol/L 

Observe q ue a unidade da constante de velocidade para a reação de pr in1eira ordem é diferente da constante para a 
reação de segunda ordem abordada anteriorn1ente. 

PRATIQUE 

(a) Qual é a o rdem da reação do reagente H2 na Equação 14.11? (b) Qual a unidade da constante de velocidade para a 
Equação 14.11? 

Respostns: (a) 1; (b) (mol/Lr112 s-1 
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Uso das velocidades iniciais para determinar as leis de velocidade 
A lei da velocidade para qualquer reação química deve ser determinada experimentalmente; ela não pode ser 

prevista simplesmente ao se olhar a equação quinuca. Geralmente determinamos a lei da velocidade para uma rea
ção pelo mesmo método aplicado para os dados na Tabela 14.2: observamos os efeitos da variação das concentra
ções iniciais dos reagentes na velocidade inicial da reação. 

Na maioria das reações, os expoentes na lei de velocidade são O, 1ou2. Se uma reação é de ordem zero em um 
reagente específico, a variação de sua concentração não afetará a velocidade (desde que algum reagente esteja pre
sente) porque qualquer concentração elevada a zero é igual a 1. Por outro lad o, temos visto que quando uma reação 
é de primeira ordem en1 wn reagente, variações na concentração daquele reagente produzirão uma variação pro
porcionaJ na velocidade. Assim, dobrando-se a concentração a velocidade dobrará, e assim por diante. Finalmente, 
quan.do a lei de velocidade for de segunda ordem em um reagente especifico, ao se dobrar sua concentração, au
mei1ta-se a velocidade por um fator de 22 = 4; ao tripicá-la a velocidade aumentará por um fator de 32 = 9, e assim 
por diante. 

Ao trabalhar com leis de velocidade, é importante reconhecer que a velocidade de uma reação depende da con
centração, mas a constante de velocidade não depende dela. Como veremos posteriormente neste capítulo, a constan
te de velocidade (e, conseqüentemente, a velocidade de reação) é afetada pela temperatura e pela presença de um 
catalisador. 

COMO FAZER 14.6 

A velocidade inicial de uma reação A + B -~ C foi medida para várias conc~ntrações iniciais diferentes de A e B, e 
os resultados são como seguern: 

Núme.ro do Velocidade in icial 
expecimen to [A) (mol/L) [B] (mol/L) (mol L-1 s-1

) 

1 0,100 0,100 4,0 X 1()'"5 

2 0,100 0,200 4,0 X 10-S 

3 0,200 0,100 16,0 X 10-S 

Usando esses dados, determine (a) a lei de velocidade para a reação; (b) a magnitude da constante de reação; (c) a velo
cidade de reação quando [A] = 0,050 mol/L e [B] = 0,100 niol/L. 

Solução 

An álise; dada a tabela de dados que relaciona as concentrações dos reagentes com as velocidades iniciais de reação, 
pede-se determinar (a) a lei de velocidade, (b) a constante de velocidade e (c) a velocidade de reação para un1 conjunto 
de concentrações não relacionadas na tabela. 

Planeja me nto: (a) Supomos que a lei de velocidade tenha a seguinte forma: Velocidade= k[A]"'[B]'', logo devemos 
usar os dados fornecidos para deduzir as ordens de reação n1e11. Fazen1os isso dcternlinando como as vai:iações na 
concentração muda a velocidade. (b) Como conhecemos 111e11, podemos usar a lei de velocidade e um dos conjuntos 
de dados para determinar a constante de velocidade k. (c) Agora que sabetnos tanto a constante de velocidade quanto 
as ordens de reaçã.o, podemos usar a lei de velocidade com as concentrações dadas para calcular a velocidade. 

Resolução: (a) À medida que passamos do experimento 1 para o experimento 2, f A] é mantida constante e [B] dobra. 
Portanto, esse par de experimentos mostra con10 LBI afeta a velocidade, permitindo-nos deduzir a ordem da lei deve
locidade em relação a B. Em virtude de a velocidade permanecer a 01esma quando [B] dobra, a concentração de B não 
tem efeito na velocidade de reação. A lei de velocidade é, portanto, de ordem zero em B (isto é, n = 0). 
Nos experimentos 1e3, (B] é mantida constante e assim eles 1nostram como [A] afeta a velocidade. Mantendo [B] 
constante enquanto [AJ dobra, aumenta-se a velocidade quatro vezes. Esse resultado indica que a velocidade é pro
porcional a [A 12 (isto é, a reação é de segunda o rdem em A). Conseqüentemente, a lei de velocidade é: 

Velocidade = k[A)2[B]11 = k[A]2 

Essa lei de velocidade poderia ser obtida de maneira mais formal ao se tornar a razão entre as velocidades para dois 
experimentos: 

Usando a lei de velocidade, ten1os: 

VeJocidade 2 = 4,0 x 10-s mol L 1 s 1 = 
1 

Velocidade 1 4,0 x 10~ mol L1 s 1 

1 
= Velocidade 2 = -k[O;lOOl:lr'/[.j"' [0,200 m/L]" _ [0,200)" = 

2
., 

Velocidade 1 -k[G;Hl6-ní7L)'" f0,100 m/Lr [0,100]" 
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2" é igual a 1 apenas se " =O. Podemos deduzir o valor de 111 de maneira simiJar: 

VeJocidade3 = 16,0 x10..a mol L' s 1 =
4 

Velocidade l 4,0 x 10-s mol L 1 s 1 

Usando a lei de velocidade, obten1os: 

4 
= Velocidade 3 = k1_0,200 m/l]"' [0;100-m7t]" = 10,200],. = 

2
,.. 

Velocidade 1 -K[0,100 1n/L)"' [O~ [0,100)"' 

2"' = 4, Jogo 111 = 2. 

(b) Usando a lei de velocidade e os dados do experimento 1, temos: 

k = velocidade = 4,0 x 10..; mol L-
1 

s-
1 

= 4 0 x 10-s moi-' L 
5

- 1 

[A]2 (0,100 mol/L)1 
' 

(e) Usando a lei de velocidade do item (a) e a constante de velocidade do item (b), ten1os: 

Velocidade = k[AJ2 = (4,0X10-3 mor1 L s-1)(0,050 mol/L)2 = 1,0X10-' mol/L s-• 

Como fB] não faz parte da lei de velocidade, ela é irrelevante para a velocidade, desde que exista uma quantidade nú
nin1a de B presente para reagir con1 A. 

Conferência: uma boa maneira de conferir a lei de velocidade é usar as concentrações no experimento 2 ou 3 e ver se 
poden1os calcular corretamente a velocidade. Usando os d ados do experimento 3, temos: 

Velocidade = k[Al2 = (4,0 x 10-3 mor1 L s-1)(0,200 mol/ L)2 = 1,60 x 10-' mol/ L s-1 

Portanto, a lei de velocidade reproduz corretamente os dados, fornecendo tanto o número quanto a unidade correta 
para essa velocidade. 

PRATIQUE 

Os seguintes dados foram medidos para a reação do óxido nítrico com hidrogênio: 

21\JO(g) + 2H2(g) N2(g) + ~O(g) 

Número do Velocidade inicial 
experimento lNO] (mo1/L) [H2J (mollL) (mol L-1 s-1) 

1 0,10 0,10 J,23 X10-3 

2 0,10 0,20 2,46 X 10-3 

3 0,20 0,10 4,92 X 10-J 

(a) Determine a lei de velocidade para essa reação. (b) Calcule a constante de velocidade. (c) Calcule a velocidade 
quando [NO] = 0,050 mol/ L e [H2J = 0,150 mol/L. 

Respostas: (a) velocidade= k[N0]1[H2J; (b) k = 1,2 mols-2 L2 s-1
; velocidade= 4,5 x 10-' mol L- 1 s-1 

14.4 Variação da concentração com o tempo 

A lei de velocidade nos diz que a velocidade de uma reação varia a certa temperatura à medida que variamos 
as concentrações dos reagentes. As leis de velocidade podem ser convertidas em equações que nos dizem quais são as 
concentrações dos reagentes ou p rodutos a qualquer momento durante o curso da reação. A matemática necessá
ria envolve cálculo. Não esperamos que você seja capaz de realizar as operações de cálculo, entretanto você deve 
ser capaz de usar as equações resultantes. Aplicaremos essa conversão para duas das mais sioiples leis de velocida
de: as que são de p rimeira ordem como um todo e as que são de segunda ordem como um todo. 

Reações de primeira ordem 
Uma reação d e primeira ordem é aquela cuja velocidade depende da concentração de um único reage11te 

e levado à prime.ira potência. Para uma reação do tipo A produtos , a le i de velocidade deve ser de primei-
ra ordem: 

Velocidade = - D.[A] = k[A] 
ót 
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Usando uma operação de cálculo chamada integração, essa relação pode ser transformada em uma equação 
que relaciona a concentração de A no início da reação, [A]ey à sua concentração a qualquer outro momento t, lA]": 

ln[A]1 - ln[A]0 = - kt ou 
[A] 

ln ' =-kt 
[A]o 

(14.12] 

A função 'ln' éo Jogaritn10 natural (Apêndice A.2).3 AEquação14.12 pode também ser ana11jada e escrita como 
segue: 

ln[ A],= - kt + Ln[A]0 

As equações 14.12 e 14.13 podem ser usadas com qualquer unidade de 
concentração, desde que as unidades sejam as mesmas tanto para [A], quanto 
para [A]0• 

Para unia reação de primeira ordem, a Equação 14.12 ou 14.13 pode ser 

[14.13) 

ATIVIDADE 
Lei de velocidade integrada 

usada de várias maneiras. Dadas quaisquer três das seguintes grandezas, podemos resolver para a quarta: k, t, [A]0 

e [A],. Portanto, essas equações podem ser usadas, por exemplo, para determinar (1) a concentração de um reagen
te que sobra logo após o início da reação, (2) o tempo necessário para determinada fração de uma amostra reagir ou 
(3) o tempo necessário para uma concentração de reagente cair em certo nível. 

COMO FAZER 14.7 

A constante de velocidade de prin1eira ordem para a decomposição de determinado inseticida en1águaa12 ºCé1,45 
ano·1

. Certa quantidade desse inseticida é carregada pela água para um lago em 12 de junho, levando a uma concentra
ção de 5,0 x 10 '7 g / cm3 de água. Suponha que a temperatura média do lago seja 12 ºC. (a) Qual será a concentração de 
inseticida em 12 de junho do ano seguinte? (b) Quanto tempo levará para a concentração do inseticida cair para 
3,0 X 10-7 g/ cm3? 

Solução 

Análise e Planejamento: sabemos que a velocidade é de primeira ordem. PerQunta-se a respeito das concentrações E! 
os tempos, logo a Equação 14.13 pode ser usada. Em (a) fornecidos k= 1,45ano- ,1=1,00 ano, e !inseticida],, = 5,0 x 10-' 
g/cm3

, logo a Equação 14.13 pode ser resolvida para [inseticida],. En1 (b) são fomccidosk= 1,45 ano-1
, e [inseticida],, = 

5,0 x 10-7 e [inseticida), = 3,0 x 10-7 g/ cm3
, logo podemos resolver para t. 

Resolução: (a) Substituindo as grandezas conhecidas na Equação 14.13, teinos: 

ln[inseticida]1s 1 ,,,.,0 = -(1,45 ano-1)(1,00 ano)+ ln(S,O x 10-7
) 

Usamos a função ln em uma calculadora para estimar o segundo termo à direita, fornecendo: 

ln[inseticida), • 1 ""º = - l,45 + (- 14,51) - -15,96 

Para obter ln (inseticida j1• 1• 00 usamos a função inversa do logaritmo natural, ou !!, na calculadora: 

[. . .d 1 - 1s96 i 2 io-7 I 3 1.nsehc1 a 1 • tono = e ' = , x g c1n 

Observe que as unidades das concentrações para [A], e [A]0 devem ser as a1esmas. 

(b) De novo substituindo [.inseticida],= 3,0x10-7 g/cm3
, obtemos: 

ln (3,0 x 10-7) =-(1,45 ano-1)(1) + ln(5,0 x 10-7
) 

Resolvendo para 1, obtemos: 

t = - [ln(3,0 X 10-7
) - ln(5,0 X 10-7))/1,45 ano-• 

= - (- 15,02 + 14,51)/1,45 ano-•= 0,35 ano 

Conferência: no item (a) a concentração que resta após 1,00 ano (isto é, 1,2 x 10-7 g/ cm3
) é menor que a concentração 

inicial (5,0 x 10-7 g/ on3
), como deve ser. Em (b) a concentração dada (3,0 x io-1 g/ cm3) é maior que a que resta após 1 

ano, indicando que o tempo deve se.r menor que um ano. Portanto, t = 0,35 ano é unui resposta razoável. 

3 Em termos de base 10, ou geralmente logaritmos, a Equação 14.U pode ser escrita como: 

1 kt (A] kt 
log [A] -log [A)0 = - ou log ..-L = ---

2,303 [A)~ 2,303 

O fator 2,303 resulta da conversão de logaritmos naturais para logaritmos de base 10. 
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PRATIQUE 

A decomposição do éter dimetüico, (CH.;)20, a 510 ºC é um processo de primeira orden1 con1 uma constante de veloci
dade de 6,8 x 104 s-1

: 

(CH3)20(g) CH4(g) + ~(g) + CO(g) 
Se a pressão inicial de (CH3) 20 for 135 torr, qual será a pressão parcial após 1.420 s? 
Resposta: 51 torr 

A Equação 14.13 pode ser usada para verificar se uma reação é de prúneira ordem e para determinar sua cons
tante de velocidade. Essa equação tem a forma da equação geral para ttma reta, y = rnx + b, onde 111 é a mclinação e b 
é a intercessão de y com a reta (Apêndice A.4): 

lsoni trila de me til a 

Acetoni tril.a 

Figura 14.6 Transformação de 
isonitrila de metila (CH3NC) em 
acetonitrila (CH3CN) é um 
processo de primeira ordem. 
A isonitrila de metila e a 
acetonitrila são isômeros, 
moléculas que têm os mesmos 
átomos arranjados de maneira 
diferente. Essa reação é chamada 
reação de isomerização. 

ln[A], -

I 
ln ] 0 - k ·t + 

I I 
y Ili •X + b 

Para uma reação de primeira ordem, portanto, um gráfico de ln[ A], versus 
tempo fornece uma reta com i:nclmação de-ke intercessão de y de ln[A]0• Un1a 
reação que não é de primeira ordem não produzirá uma linha reta. 

Como exemplo, considere a conversão de isonitrila de metila (CH3NC) em 
acetonitrila (CH3CN) (Figura 14.6). Como os experimentos mostram que a rea
ção é de primeira ordem, podemos escrever a equação de velocidade: 

A Figura 14.7(a) mostra como a pressão parcial de isonitrila de metila varia 
com o tempo à medida que ele se rearra11ja na fase gasosa a 198,9 "C. Podemos 
usar a pressão como unidade de concentração para um gás porque, da lej do 
gás ideal, a pressão é diretamente proporcional à quantidade de matéria por 
w1idade de voltune. A Figura 14.7(b) mostra um gráfico de logaritmo natural 
da pressão contra o tempo, u.m gráfico que indica uma linha reta. A inclinação 
dessa linha é - 5,1 x io-5 s-1

. (Você pode verificar isso sozinho, lembrando que 
seu resultado pode variar ligeiramente em relação aos nossos por causa da ine
xatidão associada às leituras do gráfico.) Uma vez que a inclinação da reta é 
igual a -k, a constante de velocidade para essa reação é igual a 5,1 x 10"5 s-1

• 

Reações de segunda ordem 
Uma reação d e segunda ordem é aquela cuja velocidade depende da con

centração do reagente elevado à segunda potência ou da concentração de dois 
reagentes diferentes, cada um elevado à primeira potência. Por razões de sim
plicidade, vamos cons.iderar do tipo A produtos ou A + B produtos 
que são de segunda ordem em apenas um reagente, A: 

Velocidade= - ti.(A] = k[A]2 

ót 

Com o uso do cálculo, essa lei de velocidade pode ser usada para derivar a seguinte equação: 

1 = kl + 1 [14.14) 
[A], [A )0 

Essa equação, da mesma forma que a ·Equação 14.13, tem quatro variáveis, k, t, [A]0 e [A]1, e qualquer uma delas 
pode ser calculada quando se conhece as outras três. A Equação 14.14 também tem a forma de reta (y = 111x + b). Se a 
reação é de segunda ordem, um gráfico de 1/[A], versus t produzirá un1a reta com inclinação igual a ke intercessão 
de y igual a l/[A]0• Uma maneira de distmguir entre as leis de velocidade de primeira e segunda ordem é fazer um 
gráfico tanto de ln[ A], quanto de 1/[A], contra t. Se o gráfico de ln[AJ, for linear, a reação é de prin1eira ordem; se o 
gráfico de l/[A], for linear, a reação é de segunda ordem. 
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Figura 14. 7 (a) Variação na 
pressão parcial da isonitrila de 
metila (CH3NC) com o tempo 
a 198,9 ºC durante a reação 
CH3NC CH3CN. (b) Um 
gráfico de logaritmo natural da 
pressão de CH3NC em função do 
tempo. 

10.000 20.000 30.000 10.000 20.000 30.000 
Ten1po (s) Tempo (s} 

(a} (b) 

COMO FAZER 14.8 

Os seguintes dados foram obtidos para a decomposição na fase gasosa de dióxido de nitrogênio a 300 ºC, 
N02(g) NO(g) + 1 0 2(g): 

Tempo (s) [N02] (mol/L} 

0,0 0,01000 

50,0 

100,0 

200,0 

300,0 

A reação é de primeira ou segunda o rdem em N02? 

Solução 

0,00787 

0,00649 

0,00481 

0,00380 

Análise e Planejamento: para tes tar se a reação é de primeira ou segunda ordem, podemos colocar em um gráfico 
ln[N02) e l/ [N02] contra o tempo. Um ou outro será linear, indicando se a reação é de primeira ou segunda ordem. 

Resolução: para traçarmos o gráfico ln[NOl] e 1 /[N02J contra o ten1po, primeiro prepararemos a seguinte tabela com 
os dados fornecidos: 

Tempo (s) [N0 2] ln[N02] 1/[N02] 

(mol/L} 

0,0 0,01000 -4,610 100 

50,0 0,00787 -4,845 127 

100,0 0,00649 - 5,038 154 

200,0 0,00481 - 5,337 208 

300,0 0,00380 - 5,573 263 

Como a Figura 14.8 mostra, apenas o gráfico de l/[NO; J versus tempo é linear, portanto a reação obedece a uma lei 
de velocidade de segunda ordem: velocidade= k[NOJ . A partir da incljnação da reta desse g ráfico, determinamos 
que k = 0,543 mol 1 L s-1 para o desaparecimento de N02. 

PRATIQUE 

Conside.re de novo a decomposição de N02 discutida em "Como fazer". A reação é de segunda ordem em N02 com 
k = 0,543 mor' L s-1

• Se a concen tração inicial de N02 em um recipiente fechado for0,0500 mol / L, qual éa concentra
ção que sobra após 0,500 h? 

Resposta: 1,00 x 10-a mol/ L 
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Figura 14.8 Gráficos de dados 
cinéticos para a reação N02(g) 
_ , NO(g) + j02(g) a 
300 ºC. Um gráfico de ln[NO:J 
versus tempo (a) não é linear, 
indicando que a reação não é de 
primeira ordem em N02. 

Entretanto, um gráfico de l /[NOJ 
versus tempo (b) é linear, 
indicando que a reação é de 
segunda ordem em N02• 
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A meia-vida de uma reação, t112, é o tempo necessário para que a concentração de um reagente caia para a me
tade de seu valor inicial, [A]

111
, = ~ [Aln- A meia-vida é tuna maneira conveniente de descrever com que rapidez 

uma reação ocorre, especialmente se ela é um processo de primeira ordem. Uma reação rápida tem uma meia-vida 
curta . 

Podem.os determinar a n1eia-vida de uma reação de primeira ordem substituindo [A] ,
11

, na Equação 14.12: 

ln t lAlo = -kt 
[Alo i12 

ln ~ = - kt112 

ln t 0,693 
tl / 2 =- k - k [14.15] 

Observe que t 112 para uma lei de velocidade de primeira ordem depende apenas de k. Portanto, a meia-vida de 
uma reação de primeira ordem não é afetada pela concentração inicial dos reagentes. Conseqüentemente, a 
meia-vida permanece constante durante toda a reação. Se, por exemplo, a concei1tração do reagente for 0,120 
m ol/ L em algum momento da reação, ela será !(0,120 mol/L) = 0,060 mol /L depois de uma meia-vida. Após pas
sar n1ais uma meia-vida, a concentração cairá para 0,030 mol/L etc. 

A variação na concentração durante um período de tempo para o rea1Tanjo de primeira ordem da isonitrila de 
metila a 198,9 ºC é colocada em um gráfico na Figura 14.9. A primeira meia-vida é mostrada a 13,300 s (isto é, 3,69 h). 
A 13,300 s majs tarde, a concentração de isonitrila di1ninuiu para a metade da metade, ou um quarto da concentra
ção original. E111 11111a reação de pri111eira orde111, a conce11traçiío do reage11te di11Li11ui de tern cada u1na das séries de intervalos 
de te111po espaçados regularntente, clran1ado t112• O conceito de meia-vida é muito utilizado para descrever o decaimento 
radioativo, um processo de primeira ordem que abordaremos em mais detall1es na Seção 21.4. 

Figura 14.9 Pressão da isonitrila de 
metila como uma função do tempo. 
Duas meias-vidas da reação de 
isomerização (Figura 14.6) são 
mostradas. 
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Em contraste ao comportamento de reações de primeira ordem, a meia-vida para reações de segunda ordem e 
para outras reações depende das concentrações do reagente e, conseqüentemente, varia à medida que a reação 
progride. Usando a Equação 14.14, encontramos que a meia-vida de uma reação de segunda ordem é: 

t - 1 
i12 - k[AJo [14.16] 

Observe que a meia-vida depende da concentração inicial de reagente. 

COMO FAZER 14.9 

A partir da Figura 14.4, estime a meia-vida da reação de C4~CI com água. 

Solução 

Análise e Planejamento: para estimar a meia-vida de uma reação de primeira ordem a partir de um gráfico, podemos 
selecionar uma concentração e determinar o tempo necessário para esta decrur para a metade. 

Resolução: a parttr da figura, vemos que o valor irticial de lC~fl.iCI] é 0,100 mol/ L. A meia-vida dessa reação de pri
meira orden1 é o tempo necessário para [C}'-1,.CI] diminuir para 0,050 mol/L, a qual podemos ler no gráfico. Esse pon
to ocorre a aproximadamente 340 s. 

Conferê ncia : no final da segunda meia-vida, que deverá ocorrer a 680 s, a concentração terá dimintúdo ainda por ou
tro fator de 2, 0,025 mol/ L. A inspeçã.o do g ráfico comprova essa hipótese. 

PRATIQUE 
Usando a Equação 14.15, calcule t,12 para a decomposição do inseticida descrito em "Pratique 14.7". 

Resposta: 1,02 x 103 s 

A química no trabalho Brometo de metila na atmosfera 

Várias moléculas pequenas contendo ligações carbo
no-cloro ou carbono-bromo, quando presentes na estra
tosfera, são capazes de reagir com ozônio (03) e assinl contri
buir para a destruição dacamada de ozônio. (A natureza da 
camada de ozônio estratosférica e sua importância para os 
ecossistemas da Terra são abordadas na Seção 18.3.) 

Se uma molécula contendo ha logênio contribui signifi
cativamente para a destruição da camada de ozônio, de
pende em parte de sua concentração próxima à superfície 
da Terra e de sua meia-vida média na atmosfera. Leva um 
tempo bastante longo para que as moléculas formadas na 
superfície terrestre difundam-se pela atmosfera mais baixa 
(cha1nada troposfera) e sem.ovam para a estratosfera, onde 
a camada de ozônio está localizada (Figura 14.10). A decom
posição na atmosfera mais baixa compete com a difus.:'i.o na 
estratosfera. 

Os muito discutidos clorofluorcarbonos, ou CFCs, con
tribuem para a destruição da camada de ozônio porque eles 
têm rneias-vidas longas na troposfera. Assim, persistem 
por tempo suficiente para que un1a fração substancial de mo
léculas formadas na s uperfície encontre seu caminho para a 
troposfera. Outra molécula simples que tem o potencial de 
destruir a camada de ozônio estratosférica é o brometo de 
metila (CH3Br). Essa substância possui um grande número 
de usos, induindo tratan1ento antifungos em sementes de 
plantas, e tem conseqüentemente sido produzida em gran
des q uantidades (aproxin1adamente 68 1nllhões de quilogra
mas por ano). Na estratosfera, a Hgação C - Br é quebrada 
pela absorção de radiação de ondas curtas. - (Scç;io 18.2) 
Os átomos de Br catalisam a decotnposição de 0 3. 

Estratosfera 

Troposfera 

DecOmposição 

Difusão em direção 
à estratosfera 

Superfície 

Figura 14.10 Distribuição e destino do brometo de 
me tlla (CH3Br) na atmosfera. Parte de CH3Br é removido da 
atmosfera pela decomposição e parte difunde-se para a 
estratosfera, onde contribui para a destruição da camada 
de ozônio. As velocidades relativas de decomposição e 
difusão determinam quão extensivamente o brometo de 
metila está envolvido na destruição da camada de ozônio. 

O brometo de 111etiJa é ren1ovido da atmosfera n1rus baixa 
por uma variedade de ·mecanismos, incluindo uma reação 
lenta com a água do oceano: 

CH~Br(g) + ~O(l) --+ CH30H(aq) + HBr(aq) [14.171 

Para determinar a importância potencial de Cl-T3Br nades
truição da camada de ozônio, é importante saber con1 quera
pidez a Equação 14.17 e todos os outros mecanismos juntos 
ren1ovem CH3Br da atmosfera antes que ele possa se d ifundir 
na estratosfera. Os cientistas recente111ente realizaram pesqu i
sas para estimar a meia-vida média de CH3Br na atmosfera 
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terrestre. Tal estimativa é dillcil de se fazer, pois não pode ser 
feita en1 experimentos baseados no laboratório porque as 
condições que existem por todo o planeta são muito con1ple
xas para ser simuladas no laboratório. Em vez disso, os cien
tistas reuniram aproximadamente 4 mil amostras da atmosfe
ra durante vôos de avião sobre o Oceano Pacífico e as analisa
ram quanto à presença de traços de várias substâncias 
orgâ11icas, inclusive broa1eto de metila. A partir de uma aná
lise detalhada dos padrões de concentrações, foi poss!vel 
para eles estimarem que o te111po de residê11cin at111osférica de 
CH3Br é 0,8 ± 1 ano. 

14.5 Temperatura e velocidade 

O tempo de residência atmosférica é igual à meia-vida do 
CH,Brna atmosfera mais baixa, supondo que ele se decompo
nha por um processo de primeira ordem. Isto é, de uma cole
ção de moléculas de CH3Br presentes a qualquer momento, 
em média, 50o/., poderá se decompor em 0,8 anos, 75% após 
1,6 anos etc. Um tempo de residência de 0,8 anos, embora 
comparativamente curto, ainda é suficiente.mente longo para 
que CH~Br contribua significativamente para a destruição da 
camada de ozônio. Em 1997, chegou-se a um acordo interna
cional para interromper o uso de brometo de metila nos paí
ses desenvolvidos até 2005. 

As velocidades da maioria das reações químicas aumentam à medida que a temperatura aumenta. Por exem
plo, a massa de farinha cresce mais rapidamente à temperatura ainbiente do que quando refrigerada, e as plantas 
crescem mais rapidamente em clin1a quente do que em clima frio. Podemos literalmente ver o efeito da temperatura 
na velocidade de reação observando uma reação quimiluminescente (reação que produz luz). O brilho característi
co de vaga-lumes é um exemplo comum de quimilumjnescência. Outro é a luz produzida por bastões de luz Cya
lume®, que contêm produtos químicos que produzem quimiluminescência quando 1nisturados. Como visto na 
Figura 14.11, esses bastões produzem uma luz brilhante a uma temperatura n1ais alta. A quantidade de luz produ
zida é maior porque a velocidade de reação é maior a temperatura mais alta. Apesar de o bastão de luz inicialmente 
brilhar mais intensamente, sua luminescência ta1nbém cessa mais rapidamente. 

Como o efeito dessa temperatura experimentalmente observada é refletido na expressão da velocidade? A 
maior velocidade a temperaturas mais a ltas deve-se a um aumento n a constante de velocidade com o aumento da 
temperatura. Por exemplo, vamos reconsiderar a reação de primeira ordem CH3NC CH3CN (Figura 14.6). A 
Figura 14.12 mostra a constante de velocidade para essa reação como uma função da ten1peratura. A constante de 
velocidade, em conseqüência a velocidade de reação, aumenta rapidamente com a ternperatura e quase dobra a 
cada aumento de 10 "C. 

Modelo de colisão 

Vimos que as velocidades de reação são afetadas tanto pelas concentrações dos reagentes quanto pela tempe
ratura. O modelo de colisão, baseado na teoria cinética molecular (Seção 10.7), explica os efeitos no nível molecu
lar. A idéia central do modelo de colisão é de que as moléculas devem colidir para reagir. Quanto maior o número 

Figura 14.11 A temperatura afeta a velocidade 
de reação de quimiluminescência nos bastões de 
luz Cyalume9

. O bastão de luz em água quente 
(esquerda) brilha mais intensamente que o 
bastão em água fria (direita); a reação é 
inicialmente mais rápida e produz uma luz mais 
brilhante a alta temperatura. 

180 190 200 210 220 230 240 250 
Temperatura (ºC) 

Figura 14.12 Variação da constante de velocidade de 
primeira ordem para o rearranjo da isonitrila de metila como 
função da temperatura. (Os quatro pontos indicados são 
usados em conexão com o "Como fazer 14.11 " .) 
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Antes da colisão Colisão Após a colisão 

(a) Colisão eficiente 

Antes da colisão Colisão Após a colisão 

(b) Colisão ineficiente 

Figura 14.13 Duas maneiras possíveis nas quais os átomos de CI e as moléculas de NOCI podem colidir. (a) Se as 
moléculas estiverem orientadas apropriadamente, uma colisão suficientemente energética levará à reação. (b) Se a 
orientação das moléculas se colidindo estiver errada, não ocorrerá reação. 

' de colisões por segwido, maior a velocidade de reação. A proporção que a concentração das moléculas de reagen-
tes aumenta, conseqüentemente o número de colisões aumenta, levando ao crescimento da velocidade de reação. 
Além disso, de acordo com a teoria cinética molecular de gases, a elevação da temperatura aumenta as velocidades 
moleculares. Como as moléculas se movem mais velozmente, colidem mais vigorosamente (com mais energia) e 
com mais freqüência, aumentando as velocidades de reação. 

Contudo, para a reação ocorrer é necessário mais do que simplesmente uma colisão. Para a maioria das reações, 
apenas uma minúscula fração das colisões leva a uma reação. Por exemplo, em uma mistura de 1-12 e li a te.mpe.ratura 
e pressão ordinárias, cada molécula sofre aproximadamente. 1010 colisões por segtmdo. Se cada colisão entre H 2 e 12 
resultasse na formação de ID, a reação terminaria em muito menos de um segundo. Em vez disso, à temperatura am
biente a reação prossegue muito lentamente. Apenas aproximadamente uma em cada 1013 colisões produz uma rea
ção. O que impede a reação de ocorrer nlais rapidamente? 

Fator orientação 
Na 01aioria das reações, as moléculas deven1 ser orientadas de certa ma

neira durante as colisões para que a reação ocorra. As orientações relativas das 
moléculas durante suas colisões determinam se os átomos estiverem orienta
dos apropriadamente para formar novas ligações. Por exemplo, considere a 
reação de á tomos de Cl com NOCI: 

CI + NOCI --+ NO + Cti 

ATIVIDADE 
Atívidade de Arrhenius 

A reação ocorrerá se a colisão colocar os á tomos de CI juntos para formar Clz, como mostrado na Figura 14.13(a). 
Em comparação, a colisão mostrada i1a fjgura 14.13(b) não será efetiva e não formará os produtos. De fato, muitas coli
sões não levam a uma reação simplesmente porque as moléculas não estão orientadas apropriadamente. Entre tanto, 
existe outro fator normalmente a té mais importante em determinar se colisões específicas resultam em reação. 

Energia de ativação 
Em 1888, o químico sueco Svante Arrhenius sugeriu que as moléculas devem possuir certa quantidade mínima 

de energia para reagir. De acordo com o modelo de colisão, essa energia vem das energias cinéticas das moléculas 
se colidindo. Na colisão, a energia cinética das moléculas podem ser usadas para esticar, dobrar e basicamente que
brar ligações, levando a reações químicas. Se as moléculas se moven1 muito lentamente, com pouca energia cinéti
ca, elas simplesmente batem entre si sem mudar. Para que reajam, as moléculas que colidem devem ter energia 
cinética total iglLal ou maior que um valor mínimo. A energia mínima necessária para iniciar uma reação é chama
da energia de a tivação, E •. O valor de E11 varia de reação para reação. 
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Figura 14.14 Para mover a bola de 
golfe para a vizinhança do buraco, 
a jogadora deve fornecer energia 
cinética suficiente para a bola ser 
capaz de transpor a barreira 
representada pela colina. Essa situação 
é semelhante a uma reação química na 
qual as moléculas devem ganhar 
energia suficiente por meio de colisões 
para ser capazes de transpor a barreira 
da reação química. 

-

A situação durante as reações é multo semelhante àquela mostrada na Figura 14.14. A jogadora no campo de 
golfe precisa mover sua bola sobre a elevação para atingir a vizinhança do buraco. Para fazer isso, ela deve fornecer 
energia cinética suficiente com o taco para mover a bola para o topo da elevação. Se ela não fornecer energia sufici
ente, a bola Sltbirá metade da elevação e depois voltará. Do mesmo modo, as molécttlas poden1 exigir certa energia 
mínima para quebrar as ligações existentes durante uma reação química. No rearranjo da isonitrila de metila, por 
exemplo, podemos imaginar a passagem por wn estado intermediário no qual o grupo N == C da molécuia estaria 
posicionada lateralmente: 

~ 
H3C-N-C: - -+ 

'-....../' •• 

A variação na energia da molécula durante a reação é mostrada na Figura 14.15. O diagrama mostra que se 
deve fornecer energia para esticar a ligação entre o grupo H3C e o grupo N == C de forma a permitir que o grupo 
N == C gire. Depois do grupo N == C ter rodado suficientemente, a ligação C - C começa a se formar e a energia da 
molécula cai. Assim, a barreira representa a energia necessária para forçar a molécula pelo estado intermediário 
relativamente instável para o produto final. A diferença de energia entre a energia iJ1iciaJ da molécula e a energia 
mais alta ao longo do percurso da reação é a energia de ativação, E •. O arranjo específico dos átomos no topo da 
barreira é chan1ado complexo ativo ou estado de transição. 

Figura 14.15 Perfil de energia para o 
rearranjo (isomerização) da isonitrila 
de metila. A molécula deve transpor a 
barreira de energia de ativação antes 
que ela possa formar o produto, 
a acetonitrila. 

t E n 

e 
I-l3C· · ·Ili 

N 
(Complexo 
ativado) 

H3C- N--C----r:f-

-~--------~~~ 
H3C-CEN 

Caminho da reação 
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Figura 14.16 Distribuição das 
energias cinéticas em uma amostra de 
moléculas de gás a duas temperaturas 
diferentes. A temperatura mais alta, 
um maior número de moléculas tem 
energia mais alta. Portanto, uma tração 
maior a qualquer instante terá mais . , . , . 
que a energia m1n1ma necessana para 
a reação. 

A conversão de H 3C-N == C para H 3C-C == N é exotérmica. A Figura 14.15, dessa forma, mostra o produto 
como tendo energia mais baixa gue o reagente. A variação de energia para a reação áE não tem efeíto na velocidade 
de reação. A velocidade depende da magnitude de E.; geralmente, quanto mais baixa for E0 , mais rápida a reação. 
Observe que a reação inversa é endotérmica. A barreira de ativação para a reação inversa é igual à soma de ó.E e de 
E0 para a reação direta. 

Como cada n1olécula específica de isonitrila de metila obtém energia suficiente para vencer a barreira de ativa
ção? Ela o faz por meio das colisões com outras moléculas. Lembre-se, da teoria cinética molecular dos gases, de 
que, a qualquer instante em particular, as moléculas de gases estão djstribuidas em termos de energia sobre uma 
faixa larga. - (Seção 10.7) A Figura 14.16 mostra a distribuição das energias CÍ11éticas em duas temperaturas diferen
tes, comparando-as com a energia mínima necessária para a reação, E •. Na temperattLra mais alta, uma fração 01uito 
maior de moléculas tem energia cinética maior que E

0
, que leva a maior velocidade de reação. 

A fração de moléculas que tem energia igual ou maior que E11 é dada pela expressão: 

f = e-E,IRT [14.18] 

Nessa equação Ré a constante dos gases (8,312 J /mol K) e T é a temperatura absoluta. Para se ter uma idéja da 
ordem de grandeza def, vamos supor que E. seja 100 kj/mol, um valor típico de muitas reações, e que Tseja 
300 K, em tomo da temperatura ambiente. O valor calculado de fé 3,8 x 10-18

, um número extremamente peque
no! A 310 K, a fração é f = 1,.4 x 10-17

. Portanto, um aumento de 10" na temperatura produz um aumento de 3,7 vezes 
na fração de moléculas que possuem no mínimo 100 kJ/mol de energia. 

Equação de Arrhenius 

Arrhenius observou que, para a maioria das reações, o aumento na velocidade com o atLIDento da temperatura 
é não-linear, como n1ostrado na Figura 14.12. Ele descobriu que a maioria dos dados de velocidade de reação obe
dece a uma equação baseada em três fatores: (a) a fração de moléculas que possuem energia igual ou maior que E0 , 

(b) o número de colisões que ocorrem por segundo e (c) a fração de colisões que tem orientação apropriada. Esses 
três fatores são incorporados 11a equação de Arrhenius: 

k = Ae-c.1Rr [14.19] 

Nessa equação, k é a constante de velocidade, E
0
é a energia de ativação, Ré a co11Stante dos gases (8,314} K) e T 

é a temperatura absoluta. O fator de freqüência, A, é constante, ou quase constante, à medida gue a temperatura 
varia. Ele está relacionado com a freqüência das colisões e a probabilidade com que as colisões são orientadas de 
maneira favorá,rel.4 À meruda que o valor de E

0 
aumenta, k diminui porque a fração de 1noléculas que possui a 

energia necessária é menor. Portru1to, ns velocidades de reações di111in11e"1n11tedidn que E. au1nentn. 

4 U1na vez que a freqüência das colisões au1nenta com a temperatura, A também te1n alguma dependência da temperatura, mas ela 
é pequena comparada com a do termo exponencial. Conseqüentemente, A é considerado aproximadamente constante. 
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COMO FAZER 14.10 

Considere uma série de reações tendo os seguintes perfis de energia: 

t 
20 kJ/ mol t 

15 kJlmol 

25 kJ/mol 

_J 

+ 
5 k]/mol -10 kJ/mol 

+ -15 kJ/mol 

....__t 
(l) (2) (3) 

Supondo que as três reações têm aproximadamente os mesmos fatores de freqüência, coloque as reações em ordem da 
mais lenta para a majs rápida. 

Solução 

Quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. O valor de ó.E não afeta a velocidade. Conseqüentemen
te, a ordem é (2) < (3) < (1 ). 

PRATIQUE 

Imagine que essas reações sejan1 inversas. Coloque essas reações reversas em ordem da mais lenta para a mais rápida. 

l~espostn : (2) < (1) < (3) porque os valores de ê0 são 40, 25e15 kJ/ moJ, respectivamente. 

Determinando a energia de ativação 
Tomando o logaribno natural dos dois lados da Equação 14.19, ternos: 

ln k = - E. + ln A 
RT 

[14.20] 

A Equação 14.20 tem a forma de uma reta; ela determina que um gráfico de ln k versus lff será uma reta com in
clinação igual a -E. IR e intercessão de y igual a ln A. Portanto, a energia de ativação pode ser determinada ao se 
medir k em uma série de temperaturas, colocando em um gráfico ln k versus 1ff e, então, calculando E. a partir da 
inclinação da reta resultante. 

Podemos, também, usar a Equação 14.20 para estimar o valor de E0 de maneira não-gráfica se soubermos a 
constante de velocidade de uma reação em duas temperaturas. Por exemplo, suponha que em duas temperaturas 
diferentes, T1 e T2, uma reação tenha constantes de velocidade k1 e k2• Para cada condição, temos: 

ln k = - E. + ln A 
1 RT 

1 

e 

Subtraindo ln k2 de Ln k1, obtemos: 

lnk1-lnk2 =(- E. +lnAJ-( E. +lnAJ 
RT, RTI 

Simplificando essa equação e reorganizando-a, obtemos: 

ln 5... = ~(2_ _ _.!_J 
k2 R T2 TI 

[14.21) 

A Equação 14.21 fornece wna maneira conveniente de calcular a constante de velocidade, k1, a qualquer tempera
tura, T1, quando conhecemos a energia de ativação e a constante de velocidade, ky a qualquer outra temperatura, T2• 
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COMO FAZER 14.11 

A seguinte tabela mostra as constantes de velocidade para o rearranjo de isonitriJa de metila a várias temperaturas (es
ses são os dados da Figura 14.12): 

Tempera tura (ºC} 

189,7 

198,9 

230,3 

251,2 

2,52 X 10...S 

5,25 X 10...S 

6,30 x104 

3,16X10-~ 

(a) A partir desses dados, calcule a energia de ativação para a reação. (b) Qual é o valor da constante de velocidade a 
430K? 

Solução 

Análise e Planejamento: foram dadas as constantes de velocidade, k, medidas a várias temperaturas. Podemos obter 
E,. a partir da inclinação de um gráfico de ln kversus 1/T. Como conhecemos E., podemos usar a Equação 14.21 com os 
dados fornecidos para calcular a cons tante de velocidade a 430,0 K. 
Resolução: (a) devemos primeiro converter as temperaturas de graus Celsius para kelvins. A seguir pegamos o inverso 
de cada ten1peratura, 1/T, e o logaritmo natural de cada constante de velocidade, lnk. lssonos fornece a seguinte tabela: 

T (I<) llT(K-1
) ln k 

462,9 2,160X10-l -10,589 

472,1 2,11$ X 10-3 - 9,855 

503,5 1,986 X 10-3 -7,370 

524,4 1,907 X 10-J - 5,757 

Um gráfico de ln k vers11s 1/T resulta en1 uma reta, como 1nostrado na Figura 14.17. A inclinação da reta é obtida esco
lhendo-se dois pontos bem separados, como mostrado, e usando as coordenadas de cada um: 

Inclina ão=~= -6,6 - (-l0,4) = -19 x l04 

ç ÓX 0,00195-0,00215 I 

Uma vez que os logaritmos não têm unidades, o numerador nessa equação é sem dimensão. O denomi11ador tem a 
unidade de 1/T, is to é, ~1 • Portanto, a unidade total para a inclinação é K. A inclinação é igual a - E,/R. Usan1os o valor 
para a constante m.olar dos gases R na unidade J / mol K (Tabela 10.2). Assim, obtemos: 

lnclinaçào = E. 
R 

E. = -(inclinação) (R) = - (-1,9 x 104 K) ( s,31 J ) ( 
1 kJ ) 

mo! de K 1.000 J 

= 1,6 x 102 kJ / mol=160 kJ/mol 

Relata1nos a energia de ativação com apenas dois algarismos significativos porque estamos linútados pela precisão 
com a qual podemos ler o gráfico na Figura 14.17. 

(b) Para determinar a constante de velocidade, k1, a T1= 430,0 K, poden1os usar a Equação 14.21 com E.= 160 kJ/ mo!, e uma 
das constantes de velocidade e temperaturas a partir dos dados fornecidos, como Is= 2,52 x 10~ s-1 e T2 = 462,9 k: 

ln( k1 )-( 160 kJ/ mol } ( 1 1 ) ( 1.000 J)-_318 
2,52 x10-5s 1 

- 8,31 J/ mol K 462,9 K 430,0 K l kJ - ' 

Assim, 

k, =e-3·18 = 415xl0-2 

2,52 x 10-ss 1 ' 

k, = (4, 15 X 10-2) (2,52 X 10-5 s-1) = 1,0 X 10-6 s-1 

Observe que a unidade de k1 é a mesma da de k2• 

PRATIQUE 

Usando os dados contidos em "Como fazer 14.11", calcule a constante de velocidade para o rearranjo da isonitri la de 
metila a 280 ºC. 
Resposta: 2,2 x 10-i s-• 
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Figura 14.17 Logaritmo natural da 
constante de velocidade para o 
rearranjo da isonitrila de metila como 
uma função de l /T. A relação linear é 
prevista pela equação de Arrhenius. 

14.6 Mecanismos de reação 

-s~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- 6 

- 7 
...., 
e - 8 

-9 

- 10 
1--~-1-~~~~~~~~~-"''-.. 

-ll L--~--1-~~~~~~~~~--1-~---I 
0,0019 0,0020 0,002·1 0,0022 

1/ T 

Uma equação balanceada para uma reação quimica indica as substâncias presentes no inicio da reação e as pro
duzidas conforme a reação prossegue. Entretanto, ela não fornece informação sobre como a reação ocorre. O proces
so pelo qual uma reação ocorre é chamado mecanismo de reação. Em nível mais refinado, um mecanismo de 
reação descreverá em detalhes a ordem na qual as ligações são quebradas e formadas, bem con10 as variações nas 
posições relativas dos átomos no curso da reação. Começaremos com descrições mais rudimentares de como as 
reações ocorrem, considerando mais adiante a natureza das colisões que levam à reação. 

Etapas elementares 
Vimos que as reações acontecem como resul tado das colisões entre as moléculas reagentes. Por exemplo, as 

colisões entre as moléculas de isonitrila de metila (Cl-I3NC) podem fornecer energia permitindo que Cl-I3NC se . 
rearranie: 

Analogamente, a reação de NO e 0 3 para formar N02 e 0 2 parece ocorrer como resultado de uma única colisão 
envolvendo moléctilas de NO e 0 3 apropriadamente orientadas e energéticas o suficiente: 

[14.22] 

Ambos os processos ocorrem em um único evento, ou etapa, chamado etapa elementar (ou processos ele
mentares). 

O número de moléculas que participam como reagentes em uma etapa ele
me11tar define a molecularidade da etapa. Se uma únican1olécula está envol
vida, a reação é unimolecular. O rearranjo da isonitrila de metila é un1 
processo unimolecular. As etapas elementares envolvendo a colisão de duas 
moléculas de reagente são bimoleculares. A reação entre NO e 0 3 (Equação 

ANIMAÇÃO 
Reação bimolecular 

14.22) é bimolecular . As etapas elementares envolvendo a colisão simultânea de três moléculas são termolecula
res. As etapas termoleculares são processos mu,ito menos prováveis que os processos unimolecu lares ou bimolecu
lares, e são raramente encontradas. A chance de quatro ou mais moléculas se chocarem simultaneamente com al
guma regularidade é ainda mais remota; dessa forma, tais colisões nunca são propostas como parte de um 
mecanismo de reação. 

Mecanismos de várias etapas 
A variação líquida representada por uma equação química balanceada geralmente ocorre por um 111ecnnis1110 de 

várias etapas, que consiste de uma seqüência de etapas elementares. Por exemplo, considere a reação de N02 e CO: 

(14.23] 

Abaixo de 225 ºC, essa reação parece ocorrer em duas etapas elementares, cada uma das quais é bimolecular. 
Primeiro, duas moléculas de N02 colidem e um átomo d.e oxigênio é transferido de uma para outra. N03 resltltante 
então colide com uma molécula de CO e lhe transfere u.m átomo de oxigênio: 
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N02(g) + N02(g) - N03(g) + NO(g) 

N03(g) + CO(g) N02(g) + C02(g) 

As etapas elen1e11t11res e11111n1111eca11ís1110 de várias etapas deven1 ser se111pre adicionadas para for11ecer a eq11ação quírnica 
do processo total. No presente exem plo a soma das etapas elementares é: 

A simplificação dessa equação pela eliminação das substâncjas que aparecem em ambos os lados da seta forne
ce a Equação 14.23, a equação líqtúda para o processo. Como N03 não é un1 reagente i1em um produto na reação to
tal -é formado em uma etapa elementar e consumjdo na próxima-, é chamado intermediário. Os mecanismos 
de várias etapas envolvem um ou mais intermediários. 

COMO FAZER 14.12 

Tem sido proposto que a conversão do ozônio em 0 2 prossegue por duas etapas elementares: 
0 3(g) 0 2(g) + O(g) 
0 3(g) + O(g) 202(g) 

(a) Descreva a 1nolecularídade de cada etapa nesse mecanismo. (b) Escreva a equação para a reação total. (e) Identifi
que o(s) intermediário(s). 

Solução 

Análise e Planejamento: a molecularidade de cada etapa depende do nt'tmero de moléculas do reagente em cada eta
pa. A equação total é a soma das equações para as etapas elementares. O intermediário é uma substância formada em 
uma etapa e usada en1 outra; conseqüenten1ente, não é parte da equação para a reação total. 

Resolução: (a) a primeira etapa elementar envolve um único reagente e é por isso unimolecular. A segunda etapa, que 
envolve duas n1oléculas de reagente, é bimolecular. 
(b) A soma das duas etapas elementares fornece: 

203(g} + O(g) 302(g) + O(g) 
Como O(g) aparece em quantidades iguais em ambos os lados da equação, ele pode ser eliminado para fornecer a 
equação líquida para o processo químico: 

(e) O intermediário é O(g). Não é um reagente original nem um produto final, mas é formado na primeira etapa e con
sumjdo na segunda. 

PRATIQUE 

Para a reação: 

o mecanismo proposto é: 
Mo(C0)0 --+ Mo(CO); + CO 

Mo(C0)5 + P(CH3)3 Mo(C0)5P(CH3)J 
(a) O mecanisn10 proposto é coerente con1 a equação para a reação con10 um todo? (b) Identifique o(s) intermediá
rio(s). 
Respostas: (a) Sim, a soma das duas equações resulta na equação global apresentada; (b) Mo(C0)5 

Leis de velocidade para etapas elementares 
Na Seção 14.13 frisamos que as leis de velocidade devem ser determinadas experimentalmente; elas não po

dem ser previstas a partir de coeficientes de equações qulmicas balanceadas. Agora estamos em posição para en
tender por que isso é assim: cada reação é constituída de uma série de uma ou niais e tapas elementa res e as leis de 
velocidade e as velocidades relativas dessas etapas im .porão a lei de velocidade como um todo. Na realidade, a lei 
de velocidade para uma reação pode ser determinada a partir de seu mecanis1no, como veremos em breve. Portan
to, o próxjmo desafio em cinética é chegar aos 1necanismos de reação que levam às leis de velocidade consistentes 
com as observadas experimentalmente. lniciaremos pelo exame das leis de velocidade das etapas elementares. 
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As etapas elementares são significativas de maneira mtúto importante: se souben11os que 11111a reação é 11111a etapa 
elenientar, saberernos sua lei de velocidade. A lei de velocidade de qualquer etapa elementar é baseada diretamente em 
sua molecularidade. Por exemplo, considere o processo unimolecular geral. 

A produtos 

À medida que o número de moléculas de A aumenta, o número que decompõe e·m determinado interva lo 
de tempo aumentará proporcionalmente. Portanto, a velocidade de um processo uni molecular será de primei
ra ordem: 

Velocidade= k[AJ 

No caso de etapas elementares bimoleculares, a lei de velocidade é de segunda ordem, como no seguinte exemplo: 

A + 6 _ _. produtos Velocidade= k[A](B] 

A lei de velocidade de segunda ordem segue d iretamente a partir da teoria de coLisão. Se dobrarmos a con
centração de A, o número de colisões entre as moléculas de A e B dobrará; de modo semelhante, se dobrarmos 
[BJ, o número de colisões dobrará. Conseqüentemente, a lei de velocidade será de primeira ordem tanto em [A) 
quanto em [B], e segunda ordem como um todo. 

As leis de velocidade para todas as etapas elementares possíveis são dadas na Tabela 14.3. Observe como a lei 
de velocidade para cada tipo de etapa elementar segue diretamente da molecularidade de cada etapa. 'Entretanto, é 
importante lembrar que 11ão podemos dizer apenas olhando para uma equação química se a reação envolve uma 
ou várias etapas elementares. 

TABELA 14.3 Etapas elementares e suas leis de velocidade 

Molecularidade Etapa elementar Lei de velocidade 

Unimolecular A produtos Velocidade= k[A] 

Bimolecular A+A produtos Velocidade= k[AJ2 

Bimolecular A+B produtos Velocidade = k[AJ[BJ 

TcnnolecLLlar A+A+A produtos Velocidade= k[A]3 

Termoleu1Jar A+A+B produtos Velocidade = k[A]2fB] 
Tennolecular A+B+C produtos Velocidade= k[A][B)[CJ 

COMO FAZER 14.13 

Se a reação seguinte ocorre em uma única etapa elementar, determine a lei de velocidade: 

H2(g) + Br2(g) 2HBr(g) 

Solução 

Análise e Planejamento: em virtude de supormos que a reação ocorra como uma única etapa elementar, somos capazes 
de escrever a lei de velocidade usando os coeficientes para os reagentes na equação como as ordens de reação. 

Resolução: se a reação envolve uma única etapa elementar, essa etapa é biJnolecuJar, envolvendo uma molécula de H2 
com u.ma molécula de Br2. A lei de velocidade, dessa forma, seria de primeira ordem em cada reagente, e de segunda 
ordem como u1n todo: 

Velocidade= k~J[Br2J 

Comentário: estudos experimentais dessa reação mostram que ela tem uma lei de velocidade n1uito diferente: 

Velocidade= k[H2][Br2 ]112 

Uma vez que a lei de velocidade experimental ctifere da obtida pela suposição de um.a única etapa elementar, pode
mos concluir que o mecanismo deve envolver mais de uma etapa elementar. 

PRATIQUE 

Considere a seguinte reação: 2NO(g) + Br2(g) 2N0Br(g). (a) Escreva a lei de velocidade para a reação, supondo 
que ela envolve uma única etapa elementar. (b) O mecanismo de uma única etapa é provável para essa reação? 

Respostas: (a) velocidade= k[N0f[13r:J; (b ) não, porque as reações termoleculares são mtlito raras. 
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Praça B 

3 

Figura 14.18 O fluxo de tráfego 
em um pedágio é limitado pelo 
fluxo de tráfego pela praça mais 

' lenta. A proporção que os carros 
passam do ponto 1 para o ponto 3, 
eles passam pelas praças A e B. 
Em (a) a velocidade com a qual os 
carros podem atingir o ponto 3 é 
limitada por quão rápido eles 
podem passar pela praça A; passar 
do ponto 1 para o ponto 2 é a 
etapa determinante da velocidade. 
Em (b) passar do ponto 2 para o 
ponto 3 é a etapa determinante. 

leis de velocidade para mecanismos de várias etapas 
Como com as reações em "Como fazer 14.13", n1uitas reações quimicas ocorrem por mecanismos que envol

vem mais de uma etapa elementar. Cada etapa tem sua própria constante de velocidade e energia de ativação. Fre
qüentemente uma das etapas é muito mais lenta que as outras. A velocidade total de uma reação não pode exceder 
a velocidade da etapa elementar mais lenta de seu mecanismo. Como a etapa mais lenta limita a velocidade total da 
reação, ela é chamada etapa determinante da velocidade (ou etapa li111itante da velocidade). 

Para entender o conceito de etapa determinante da velocidade, considere um pedágio de estrada com duas 
praças de pedágio (Figura 14.18). Mediremos a velocidade na qual os carros saen1 do pedágio. Os carros entran1 no 
pedágio no ponto 1 e passam através da praça de pedágio A. Eles passam em um ponto inte rmediário 2 antes de 
passar através da praça de pedágio B. Ao sair, e les passam pelo ponto 3. Poden1os, conseqüentemente, visualizar 
essa viagem ao longo do pedágio como ocorrendo em duas etapas elementares: 

Etapa 1: Ponto 1--+ ponto 2 (pela praça A) 

Etapa 2: Ponto 2 ponto 3 (pelapraça B) 

Total: Ponto 1 ponto 3 {pela praça A e B) 

Agora suponha que vários dos portões da praça A não estejam fw1cionando perfeitamente, de tal forma que o 
tráfego engarrafe atrás deles (Figura 14.18(a)). A velocidade na qual os carros podem conseguir passar pelo ponto 3 
é limitada pela velocidade na qual eles podem conseguir passar pelo engarrafamento do pedágio. Entretanto, se o 
tráfego flui rapidamente pela praça A, mas engarrafa na praça B (Figura 14.18(b)), existirá um aglomerado de car
ros na região intermediária entre as duas praças. Nesse caso, a etapa 2 é determinante da velocidade: a velocidade na 
qual os carros podem passar pelo pedágio é limitada pela velocidade na qual eles passam através da praça B. 

Da mesma forma, a etapa majs lenta em uma reação de várias etapas determina a velocidade total. Por analogia 
à Fi.gura 14.18(a), a velocidade de uma etapa mais rápida seguindo a etapa determinante da velocidade não afeta a 
velocidade total. Se a etapa mais lenta não é a primeira, como na Figura 14.18{b), as etapas majs rá.pidas que se
guem levam a produtos intermediários que se acumulam antes de ser consumidos na etapa lenta. Em qualquer 
caso, a etapa deternlinante da velocidade governa a lei de velocidade para a reação con10 11111 todo. 

Abaixo de 225 ºC, encontra-se experimentalmente que a lei de velocidade para a reação de N02 e CO para pro
duzir NO e C02 (Equação 14.23) é de segunda ordem em N02 e de ordem zero em CO: velocidade= k[N02)

2
• Pode

mos propor~ mecanismo de reação que seja coerente com essa lei de velocidade? Considere o mecanismo d.e 
duas etapas:~ 

(lenta) 

(rápida) 

5 O índice inferior na constante de velocidade identifica a etapa elen1entar envolvida. Portanto, k1 é a constante de velocidade 
para a etapa l, k1 é a constante de velocidade para a etapa 2 etc. Um índice inferior negativo refere-se à constante de 
velocidade para a etapa elementa r inversa. Por exemplo, k_1 é a constante de velocidade para o inverso da pri1neira e tapa. 
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A etapa 2 é muito mais rápida que a etapa 1, isto é, "2 >> k1. O intermediário N03(g) é produzido lentamente na 
etapa 1 e é imediatamente consumido na etapa 2. 

Como que a etapa 1 é lenta e a etapa 2 é rápida, a etapa 1 é determinante da velocidade. Portanto, a velocidade 
de reação como um todo é igual à velocidade da etapa l, e a lei de velocidade de reação como um todo é igual à lei 
de velocidade da etapa 1. A etapa 1 é um processo bimolecular que tem a lei de velocidade: 

Velocidade = k1[N02]
2 

Portanto, a lei de velocjdade prevista por seu mecanismo está de acordo com a lei observada experimental
mente. 

Poderíarnos propor um mecanismo de uma etapa para a reação anterior? Poderíamos supor que a reação como 
um todo fosse um único processo elementar bimolecular que envolve a colisão de uma molécula de N02 com uma 
de CO. Entretanto, a lei de velocidade prevista pelo mecanisn10 seria: 

Velocidade= k[N02][CO] 

Como o mecanismo propõe uma lei de velocidade diferente da observada experimentalmente, podemos des
cartá-la. 

Mecanismos com uma etapa inicial rápida 

É difícil derivar a lei de velocidade para um mecanismo no qual um intermediário é um reagente na etapa de
terminante da velocidade. Essa situação origina-se em um mecanismo de várias etapas quando a primeira etapa 
não é detern1ú1a:nte da velocidade. Vamos considerar um exemplo: a reação na fase gasosa do óxido nítrico (NO) 
com o bromo (Br2). 

2NO(g) + Br2(g) -~ 2NOBr(g) [14.24] 

A lei de velocidade determú1ada expe1'imentalmente para essa reação é de segun.da ordem em NO e de primei
ra ordem em Br2: 

[14.25] 

Procuramos um mecanismo que seja coerente com essa lei de velocidade. Uma possibilidade é que a reação 
ocorra em ttma única etapa termolec1tlar: 

NO(g) + NO(g) + Br2(g) --+ 2N0Br(g) Velocidade = k[N0]2[Br2] [14.26] 

Como observado em "Pratique 14.13", isso não parece provável porque os processos termoleculares são muito 
raros. 

Vamos considerar um mecanismo alternativo que não invoque etapas termolecu lares: 

k1 
Etapa 1: NO(g) + Br2 (g) NOBr2(g) (rápida} 

k_, 

Etapa 2: NOBr
2 
(g)+ NO (g) ki 2NOBr

1
(g) (lenta) 

Nesse mecanismo a etapa 1 envolve dois processos: uma reação direta e sua mversa. 
Como a etapa 2 é lenta, a etapa determinante da velocidade, a velocidade de reação como um todo é governada 

pela lei de velocidade para aquela etapa: 

Velocidade = k[NOBr2](NO) [14.27) 

Entretanto, N0Br2 é um intermediário gerado na etapa 1. Os interm.ediários são geralmente moléculas instáveis 
que têm concentração desconhecida baixa. Portanto, a lei de velocidade depende da concentração desconhecida de 
um intern1ediário. 

Felizmente, com a ajuda de a'lgumas suposições, podemos expressar a concentração do intermed iário (NOBr2) 

em termos de concentrações d.os reagentes de partida (N'O e Br2). Primeiro supomos q11e N0Br2 é intrinsecan1ente 
instáve.l e que ele não se acumula na mistura da reação a uma extensão significativa. Existem duas maneiras para o 
NOBr2 ser consumido assim que ele for formado: ele pode reagir com NO para formar NOBr ou decompor-se em 
NO e Br2• A primeira dessas possibilidades é a etapa 2, p rocesso lento. A segunda é a reação inversa da etapa l, 
processo unimolecular: 
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[14.28] 

Como a etapa 2 é lenta, supomos que a maioria de NOBr2 se decompõe de acordo com a Equação 14.28. :Portan
to, temos tanto a reação direta quanto a reação it1versa da etapa 1 ocorrendo mais rapidamente que a etapa 2. Uma 
vez que elas ocorrem rapidamente em relação à reação na etapa 2, os processos direto e inverso da etapa 1 estabele
cem un1 equihbrio. Vimos exemplos de equihbrio dmâmico anteriormente, no equihbrio entre um liquido e seu va
por - (Seção 11.5) e entre um soluto sólido e sua solução. - (Seção 13.3) Como em qualquer equilíbrio 
dit1âmico, as velocidades de reações direta e inversa são iguais. Portanto, podemos igualar a expressão da veloci
dade para a reação direta na etapa 1 com a expressão da reação inversa: 

Velocidade de reação direta Velocidade de reação inversa 

Resolvendo para [NOBr2], temos: 

[N0Br2
] = ~ [NO][BrJ 

k - 1 

Substituindo essa relação na lei de velocidade para a etapa determinante da velocidade (Equação 14.27), temos: 

k 
Velocidade= k2~[NO][Br2][NO] = k[N0]2[Br2] 

k_, 

Isso é consistente com a lei de velocidade experimenta l (Equação 14.25). A constante de velocidade experimen
tal, k, é igt1al a k2k1/k_1• Esse mecanismo, que envolve apenas processos unlmolecuJar e bimolecular, é mujto mais 
provável do que uma única etapa termolecular (Equação 14.26). 

Em geral, se urnn etnpn rápida precede u1na etapa le11ta, pode111os resolver para a co11ce11traçiio de 11111 inter111ediário s11-
po11do que se estabelece u111 eq11i/fbrio na etapa rápida. 

COMO FAZER 14.14 

Mostre que o seguinte mecanismo para a Equação 14.24 tambén1 produz unia lei de velocidade consistente co1n a le i 
observada experimentalmente: 

k1 
Etapa 1: NO(g) + NO(g) N 20 2(g) (rápida, equiliôrio) 

k_, 
k2 

Etapa 2: N 20 2(g)+ Bri(g ) 2NOBr(g ) (lenta) 

Solução 

Análise e Planejamento: a lei de velocidade ela etapa elementar lenta em um n1ecanismo determina a lei de velocida
de encontrada experimentalmente para a reação como um todo. Portanto, prin1eiro escrevemos a lei de velocidade ba
seada na molecularidade da etapa lenta. Nesse caso, a etapa lenta envolve o intermediário N 20 2 como um reagente. 
Entretanto, as leis de velocidade experimentais não contêm concentrações de intermediários, mas são expressas en1 
termos das concentrações das substâncias de partida. Portanto, devemos relacionar a concentração de N 20 2 à concen
tração de NO supondo que se estabelece um equilíbrio na primeira etapa. 

Resolução: a segunda etapa é a velocidade determinante, logo a velocidade total é: 

Velocidade = k2[N20 2][Br:J 
Resolvemos para a concentração do intermediário N20 2 supondo que se estabeleceu um equib'brio na e tapa l; portan
to, as velocidades de reações direta e inversa na etapa 1 são iguais: 

> k1[NOJ- = k_1[N20 2] 

[N20 2) = : 1 (N0}2 

- 1 

Substituindo essa expressão na expressão da velocidade, obtemos: 

Velocidade = "2 ..t[NOJ2[Br2] = k[N0]2[Br2] 

-1 

Portanto, esse mecanis.mo também produz uma lei de velocidade coerente com a lei de velocidade experimental. 



512 Química: a ciência central 

PRATIQUE 

A primeira etapa de um mecanismo envolvendo a reação do bromo é: 
k, 

B!i(g) 2Br(g) (rápida, equiliôrio) 
k-1 

Qual é a expressão relacionando a concentração de Br(g) à concentração de Br2(g)? 

( 
k )vz 

.Resposta: [Br] = f.[Blil 

14. 7 Catálise 

Um catalisador é uma substância que faz variar a velocidade de uma reação química sem que ele próprio sofra 
uma variação química pernianente no processo. Os catalisadores são beni comuns; muitas reações no organis1no, 
na atmosfera, nos oceanos ou na indústria química ocorrem com a ajuda de ca talisadores. 

Em seu trabalho de laboratório você pode ter de fazer a reação na qual o oxigêni.o é produzido pelo aquecimen
to do clorato de potássio (J<Cl03): 

Na ausência de um catalisador, KC103 não se decompõe rapidamente dessa maneira, mesmo coin forte aqueci
mento. Entretanto, misturando dióxido de manganês preto (Mn02) com KCI03 antes do aquecimento ocasiona a 
ocorrência de reação muito mais rapidamente. Mn02 pode ser recuperado dessa reação em grande parte sem alte
rações, e assim o processo químico total ainda é daramente o mesmo. Portanto, Mn02 atua como um catalisador 
para a decomposição de KC103• 

Muita pesquisa química industrial é voltada para a busca de novos e mais eficientes catalisadores para reações 
de importância comercial. Esforços extensivos de pesquisa também são voltados para encontrar mei.os de inibir ou 
remover determinados cata lisa dores que promovem reações indesejáveis, como as que corroem metais, atuam nos 
corpos e causam queda dos dentes. 

Catálise homogênea 
Um catalisador presente na mesma fase que as moléculas reagentes é um catal isador homogêneo. Existem 

exemplos em abundância tanto em solução quanto na fase gasosa. Considere, por exemplo, a decomposição da 
solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H 20 2(aq), cm água e oxigênio: 

[14.29] 

Na ausência de um catalisador, essa reação ocorre de maneira extremamente lenta. Muitas substâncias diferen
tes são capazes de catalisar a reação, Íl\Cluindo o íon brometo, Br-(aq), como 1nostrado na Figura 14.19(a). O íon bro
meto reage com o peróxido de hidrogênio em soluções ácidas, formando bromo aquoso e água: 

[14.301 

A cor marrom observada na Figura 14.19(b) i11dica a formação de Br2(nq). Se essa fosse a reação completa, o íon 
brometo não seria um catalisador porque ele sofre mudança química durante a reação. Entretanto, o peróxido de 
hidrogênio também reage com Br2(aq) gerado na Equação 14.30: 

[14.31] 

O borbulhamento evidente na Figura 14.19(b) deve-se à formaçã.o de 0 2(g). A soma das equações 14.30e14.31 é 
exata1nente a Equação 14.29: 

FILME 
Catálise 

Quando H 20 2 se decompõe completamente, ficamos com uma solução 
incolor de Br-(aq), como visto na Figura 14.19(c). O íon brometo, conseqüente
mente, é de fato um catalisador da reação porque acelera a reação total sem ele 
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-

(a) (b) (c) 

Figura 14.19 (a) Na ausência de um catalisador, H20 2(oq) decompõe-se muito lentamente. (b) Logo após a adlção de 
uma pequena quantidade de NaBr(oq) ao H20 2(oq), a solução torna-se marrom devido ao Br2 gerado (Equação 14.30). 
O aparecimento de Br2 leva à rápida evolução de 0 2(9), de acordo com a Equação 14.31. (c) Depois que todo o H20 2 
se decompôs, obtém-se uma solução incolor de NaBr(oq). Assim, NaBr catalisou a reação mesmo não tendo sido 
consumido durante o processo. 

próprio sofrer gualquer variação líquida. Em contraste, Br2 é intermediário porque é formado primeiro (Equação 
14.30) e, a seguir, consumido (Equação 14.31). 

Com base na equação de Arrhenius (Equação 14.19), a constante de velocidade (k) é determinada pela energia 
de ativação (E.) e o fator de freqüência {A). Um catalisador pode afetar a velocidade de reação alterando o valor de 
E. ou A. 

O efeito catalítico mais dramático vem da redução de E •. Como regra geral, 11111 cntnlisndor nbnixn n energia de ati
vação total de certa reação quf111ica. 

U1n catalisador geralmente diminui a energia de ativação total de uma reação fornecendo um mecanismo com
pletamente diferente para a reação. Os exemplos fornecidos anteriormente envolven1 reação cíclica reversível doca
talisador com os reagentes. Na decomposição do peróxido de hid.rogênio, por exemplo, ocorrem duas reações 
sucessivas de fii02, com bron1eto e bromo. Uma vez que essas reações juntas servem como um caminho catalítico 
para a decomposição de peróxido de hidrogênio, a111bas devem ter energias de ativação significativamente mais 
baixas que a decomposição 11ão-catalisada, como mostrado esquen1aticamente na Figura 14.20. 

Catálise heterogênea 
Um catalisador heterogêneo existe em fase diferente das moléculas do reagente, geralmente como um sólido 

em contato com os reagentes na fase gasosa ou com os reagentes em solução líquida. Muitas reações industrial
mente importantes são catalisadas pelas superfícies dos sólidos. Por exen1plo, as moléculas de hidrocarbonetos 
são rearranjadas para formar gasolina com a ajuda dos chamados catalisadores de 'craqueamento' (veja o quadro 

t 

Reação não-catalisada 

Reaçãti 
C.1 lil li. .... , d;i 

Caminho da reação 

2H20 + 0 2 + 
2Br- + 2ff+ 

Figura 14.20 Perfil de energia para a 
decomposição não-catalisada de 
peróxido de hidrogênio e para a 
reação catalisada por Br-. A reação 
catalisada envolve duas etapas 
sucessivas, cada uma das quais tem 
menor energia de ativação que a 
reação não-catalisada. Observe que as 
energias dos reagentes e dos produtos 
não são mudadas pelo catalisador. 
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"A qulmica no trabalho", na Seção 25.3). Os catalisadores heterogêneos geralmente são compostos de .metais ou 
óxidos metálicos. Como a reação catalisada ocorre na superfície, métodos especiais são normalmente usados para 
preparar os catalisadores de modo que eles tenham áreas superficiais grandes. 

ANIMAÇÃO 
Reações de superfície -
hidrogenação 

A etapa iniciaJ na catálise heterogênea normalmente é a adsorção dos rea
gentes. A ndsorção refere-se às ligações das 01olécuJas à superfície, enquanto 
absorção se refere à passagetn de moléculas para o interior de outra substân
cia. «D (Seção 13.6) A adsorção ocorre porque os átomos ou íons na superfície 
de um sólido são extremamente reativos. Diferentemente de suas contrapartes 

no interior da substância, eles têrn necessidades de valência não preenchidas. As capacidades de ligação não utili
zadas dos átomos ou dos íons podem ser usadas nas ligações moleculares da superfície da fase gasosa ou da solu
ção na superfície do sólido. Na prática, nem todos os átomos ou íons da superfície são reativos; várias io1purezas 
podem ser adsorvidas na superfície e estas podem ocupar muitos sítios de reação em potencial e bloquear reações 
adicionais. Os locais onde as moléculas que estão reagindo podem vir a ser adsorvidas são chamados sítios ativos. 
O número de sítios ativos por quantidade unitária de catalisador depende da natureza do catalisador, de seu méto
do de preparação e de seu tratamento antes do uso. 

A reação do gás hidrogênio com o gás etileno para formar gás etano fornece um exemplo de catálise heterogênea: 

C2H4(g) + H2(g) - C2H6(g) t::.Hº = -137 kJ/rool [14.321 

Etileno Etano 

Mesmo essa sendo reação exotérmica, ela ocorre muito lentamente na ausência de u1n catalisador. Entretanto, 
na presença de um metal finamente dividido, como níquel, paládio ou platina, a reação ocorre muito mais faciJ
mente à temperatura ambiente. O mecanismo pelo quaJ a reação ocorre está esquematizado na Figura 14.21. Tanto 
o etileno como o hidrogênjo são adsorvidos nos sítios ativos na superfície metálica (Figura 14.21(a)). Com a adsor
ção a ligação H - H do H 2 quebra-se, produzindo dois átomos de H ligados à s uperfície metálica, co.mo mostrado 
na Figura 14.21(b ). Os átomos de hidrogênio estão relativamente livres para movimentar-se sobre a superfície. Quan
do um lúd rogênio encontra uma m.olécula de etileno adsorvida, ele pode formar uma ligação a con1 um dos áto
mos de carbono, efetivamente destruindo a ligação n C-C e produzindo um grupo etiln (C2fl5) Ugado à superfície 

Hidrogênio 

(a) (b) 

(e) (d) 

Figura 14.21 Mecanismo para a reação do etileno com o hidrogênio em uma superfície catalítica. (a) O hidrogênio e o 
etileno são adsorvidos na superfície metálica. (b) A ligação H - H é quebrada para fornecer átomos de hidrogênio 
adsorvidos. (c) Estes migram para o etileno adsorvido e ligam-se aos átomos de carbono. (d) À medida que as ligações C - H 
são formadas, a adsorçâo da molécula à superfície metálica é diminuída e o etano é liberado. 
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via uma ligação a metal-carbono [Figura 14.21(c)]. Essa ligação o é relativamente fraca, de tal forma que quando o 
outro átomo de carbono encontra ua1 átomo de hidrogênio, wna sexta ligação o C - H é rapidamente forn1ada e 
uma molécula de etano é liberada da superfície metálica (Figura 14.21(d)). O sítio ativo está pronto para adsorver 
outra molécula d.e etileno e começar o ciclo novamente. 

Podemos entender o papel do catalisador nesse processo considerando as entalpias de ligação envolvi
das. ciao (Seção 8.8) No curso da reação, a ligação o H - 1-I e a ligação n C - C devem ser quebradas; para que
brá-las é necessário fornecer energia, que podemos co.mparar à energia de ativação da reação. A formação das novas 
ligações o C-1-I libern uma quantidade de energia ainda maior, fazendo com que a reação seja exotérmica. Quan
do~ e C~~ estão ligados à superfície do catalisador, necessita-se de menos energia para quebrar as ligações, dimi
nuindo a energia de ativação da reação. 

A química no trabalho Conversores catalíticos 

A catálise heterogênea tem papel fundamental na luta 
contra a poluição do ar urbano. Dois componentes da exaus
tão dos automóveis que ajudam a formar fumaça fotoquími
ca são os óxidos de nitrogênio e os hldrocarbonetos de vários 
tipos que não foram queimados (Seção 18.4). Além disso, a exaus
tào dos automóveis pode conter quantidades consideráveis de 
monóxido de carbono. M.esn10 com a mais cuidadosa atenção 
no projeto do motor, é impossível sob condições normais de 
direção reduzir a quantidade desses poluentes ein um nivel 
aceitável nos gases da exaustão. É, portanto, necessário remo
vê-los da exaustão antes que sejam soltos no ar. Essa remoç.1o 
é efetuada no conversor cntalftico. 

O conversor catalitico, que é parte do sistema de exaustão, 
deve realizar duas funções distintas: (1) oxidação de CO e dos 
hidrocarbonetos (C)iy) não queimados a dióxido de carbono 
e água, e (2) reduzir os óxidos de nitrogênio a gás nitrogênio: 

Ô2 
CO, C/ly C02 + H 20 
NO,N02 N 2 

Essas duas funções necessitam de dois catalisadores dife
rentes, logo o desenvolvimento de um sistema catalítico efi
ciente é um desafio difícil. Os catalisadores devem ser 
eficien tes em uma faixa grande de temperaturas de funcio
namento. Eles devem continuar a ser ativos independente
mente do fato de vários componentes da exaustão poderem 
bloquear os sítios ativos do catalisador. Eles devem ser sufi
cientemente robustos para resistir à turbulência do gás e aos 
choques mecânicos de dirigir sob várias condições por mi
lhares de quilômetros. 

Os catalisadores que promovem a combustão de CO e 
dos hidrocarbonetos são, em geral, óxidos de metais de 
transição e metais nobres como a platina. Uma mistura de 
dois óxidos metálicos diferentes, CuO e Cr20 :v por exem
plo, pode ser usada. Esses materiais são apoiados em uma 
estrutura (Figura 14.22) que permite o melhor contato pos
sível entre os gases expelidos e a superfície do catalisador. 
Estruturas em pérolas ou alveolares feitas de alumina 
(A.li03) e impregnadas com o catalisador podem ser empre
gadas. Tais catalisadores funcionam primeiro absorvendo 
gás hidrogênio, também presente no gás expelido. Essa adsor
ção enfraquece a ligação O - O eo\ 0 2, de tal forma que os 
áton1os de oxigênio fiquem disponíveis para a reação con1 
CO adsorvido para formar C02• A oxidação dos hidrocar
bonetos provavelmente acontece de maneira similar, com 

os hidrocarbonetos sendo adsorvidos primeiro pela quebra 
de uma ligação C-H . 

O catalisador mais eficiente para a redução de NO para 
produzir N 2 e 0 1 são os óxidos de metais de transição e metais 
nobres, os mesmos tipos de materiais que catalisam a oxida
ção do CO e dos hidrocarbonetos. Entretanto, os catalisado
res mais eficientes em uma reação são, em geral, muito 
menos eficientes em outras. É, portanto, necessário ter dois 
componentes catalíticos diferentes. 

Os conversores catalíticos são notavelmente catalisadores 
heterogêneos eficientes. Os gases da exaustão dos auto
móveis estão em contato com o catalisador por apenas 100 a 
400ms. Nesse período mui to curto de tempo, 96o/o dos hidro
carbonetos e de CO são convertidos a C02 e I-40, e a emissão 
de óxidos de nitrogênio é reduzida em 76o/o. 

Existem custos e benefícios associados ao uso de converso
res catalíticos. Alguns dos metais usados nos conversores são 
muito caros. Os conversores catalíticos atualmente respon
dem por aproximadamente 35o/o da platina, 65% do paládio e 
95o/o do ródio usados anualmente. Esses metais, provenientes 
principalmente da Rússia e da África do Sul, são muito mais 
caros que o ouro. 

Figura 14.22 Um conversor catalítico de aço inoxidável 
usado nos automóveis. O conversor contém os 
catalisadores que promovem a conversão dos gases 
expelidos em C02, H20 e N2• 
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Figura 14.23 Fígado de boi triturado 
faz com que o peróxido de hidrogênio 
decomponha-se em água e oxigênio. 
A decomposição é catalisada pela 
enzima cata/ase. Triturar o fígado abre 
as células, de tal forma que a reação 
ocorra mais rapidamente. A espuma 
deve-se ao desprendimento de gás 
oxigênio da mistura de reação. 

Figura 14.24 Modelo de chave e 
fechadura para a ação da enzima. 
O substrato correto é reconhecido por 
sua habilidade de se encaixar ao sítio 
ativo da enzima, formando o 
complexo substrat04!nzima. Depois 
que a reação do substrato está 
completa, os produtos separam-se da 
enzima. 

Enzimas 

Substrato 

Enzima Complexo 
substrato-enzirm 

Produtos 

Enzima 

Muitos dos exemplos mais interessantes e importantes de catálise envolvem reações nos seres vivos. O corpo 
humano é caracterizado por um sistema extremamente complexo de reações químicas inter-relacionadas. Todas 

(a) 

(b) 

Figura 14.25 (a) Modelo 
molecular da enzima lisoenzima. 
Observe a fenda característica, 
onde está localizado o sítio ativo. 
(b) A lisoenzima com uma 
molécula de substrato ligada. 

essas reações devem ocorrer a velocidades cuidadosamente controladas para 
que a vid a seja mantida. Um grande número de catalisadores maravilhosa
mente eficientes, conhecidos como enzimas, é necessário para que muitas 
delas ocorram a velocidades apropriadas. Mtútas enzimas são moléculas 
grandes de proteínas com massas moleculares variando entre 10 mil e aproxi
madamente 1 milhão u. Elas são mtúto seletivas nas reações que catalisam e al
gumas são absolutamente espeóficas, atuando somente para uma substância 
em uma úrúca reação. A decomposição de peróxido de hidrogêrúo, por exem
plo, é um importante processo biológico. Como o peróxido de hi.drogêrúo é 
fortemente oxidante, pode ser fisiologicamente perigoso. Por essa razão, o 
sangue e os fígados dos mamíferos contêm uma enzima, cata/ase, que catalisa a 
decomposição do peróxido de hidrogêrúo em água e oxigênio (Equação 14.29). 
A Figura 14.23 mostra a aceleração dramática dessa reação química pela cata
lase do fígado bovino. 

Apesar de uma enzima ser uma molécula grande, a reação é catalisada em 
uma posição muito específica da enzima, chamada sítio ativo. As substâncias 
que sofrem reação nesse sítio são chamadas s ubstratos. U.ma explicação 
simples para a especificidade das enzimas é fornecida pelo modelo de chave 
e fechadura, ilustrado na Figura 14.24. O substrato é representado como 
encaixando rútidamente em um local especifico na enzima (sítio ativo), de 
modo muito semelhante a uma d1ave específica encaixando na fechadura. O 
sítio ativo é criado pela formação de espiral e dobramento da molécula longa 
da proteú1a para formar um espaço, algumas vezes como uma bolsa, na qual a 
molécula do substrato encaixa. A Figura 14.25 mostra um modelo da enzima 
lisoenzi111n com e sem uma molécula de substrato ligada. 



Capítulo 14 Cinética química 517 

A combinação de enzitna e substrato é chamada coniplexo e11zí111n-substrnto. Apesar de a Figura 14.24 mostrar 
tanto o sítio ativo co1no seu substrato complementar como formas rígidas, existe geralmente wna quantidade ra
zoável de flexibilidade no sítio ativo. Assim, o sítio ativo pode variar sua forma à medida que se liga ao substrato. 
A ligação entre o substrato e o sítio ativo envolve forças intermoleculares como atrações dipolo-dipolo, ligações de 
hidrogênio e forças de dispersão de London. 

À proporção que as moléculas do substrato entram no sítio ativo, elas são de alguma forma ativadas, de forma 
que sejam suscetíveis a reações extremamente rápidas. Essa ativação pode resultar de retirada ou doação de densi
dade eletrônica em uma ligação específica pela enzima. Além disso, no processo de se encaixar no sítio ativo, a mo
lécula do substrato pode ser distorcida e, em seguida, se ton1ar mais reativa. Depois que a reação ocorre, os 
produtos saem, permitindo que outras moléculas de substrato entrem. 

A química e a vida A fixação de nitrogênio e a nitrogenase 

O nitrogênio é um dos elementos mais essenciais aos or
ganismos vivos. Ele é encontrado em muitos compostos fun
dan1entais para a vida, incluindo as proteínas, os ácidos 
nucleicos, as vitanúnas e os hormônios. As plantas usam 
compostos contendo nitrogênio muito simples, especial
mente NH3' N:H,. • e No;, como materiais de partida a partir 
dos quais compostos complexos e biologicamente necessá
rios são formados. Os animais são incapazes de sintetizar os 
compostos complexos de njtrogênio de que necessitam a 
partir de substâncias simples usadas pelas plantas. Em vez 
disso, contam com precursores mais complicados presentes 
nos alimentos ricos em proteínas e vitaminas. 

O nitrogênio é continuamente reciclado pela arena bioló
gica de várias formas, como mostrado no ciclo de nitrogênio 
na Figura 14.26. Por exemplo, determinados n1icroorganis
mos convertem o nitrogênio em dejetos animais e plantas 
n1ortas en1 nitrogênio molecular, 'N2(g), que retorna à atmos
fera. Para que a cadeia alimentar seja mantida, deve existir 
uma maneira de reincorporação desse N2 atmosférico em 
uma forma que as plantas possam utilizar. O processo de 
conversão de N 2 em compostos que as plantas podem utili
zar é chamado fixação de 11itrogê11ío. A fixação de nitrogênio 
é difícil, pois N2 é uma molécula excepcionalmente não 

Figura 14.26 Figura simplificada 
do ciclo do nitrogênio. 

~

reativa, em grande parte devido a sua ligação tripla N-=N 
muito forte. «D (Seção8.3) Algum nitrogênio fixado resulta 
da ação dos relâmpagos n<1 atmosfera, e outro tanto é produ
zido industrialmente usando um processo que abordaremos 
no Capitulo 15. Entretanto, aproximadamente 60°/o do rutro
gênio fixado é conseqüência da ação de uma enzima complexa 
e notável chamada 11itroge11nse. Essa enzima 11iío está presente 
nos homens ou outros animais; mais propriamente, é encontra
da em bactérias que vivem nos nódulos das raíz.es de detem1i
nadas plantas, como leguminosas, trevo e alfafa. 

A nitrogenase converte N2 em NH:v um processo que, na 
ausência de um catalisador, tem energia de ativação muito 
grande. Esse processo é uma redução do nitrogênio - durante 
a reação, seu estado de oxidação é reduzido de O em N2 para 
-3 em NH~. O mecanismo pelo qual a nitrogenase reduz N2 

não é totalmente entenrudo. Do mesn10 modo que muitas 
enzimas, inclusive a catalase, o sítio de ativo da nitrogenase 
contém átomos de metais de transição; tais enzin1as são cha
madas n1etnloe11zi111as. Uma vez que os metais de transição 
podem variar o estado de oxidação rapidamente, as metalo
enzimas são especialmente úteis para realizar transforma
ções nas quais os substratos são oxidados ou reduzidos. 

Leguminosas 
Chuva 

N02 

-J .. ~~,,_~ 

Os compostos de nitrogênio no 
solo são espécies solúveis em água, 
como NH~, N02- e N03- , que 
podem ser levados do solo pela 
água do subsolo. Esses compostos 
de nitrogênio são convertidos em 
biomoléculas pelas plantas e são 
incorporados aos animais que as 
comem. Os dejetos dos animais e 
de plantas e animais mortos são 
atacados por determinadas 
bactérias que liberam N 2 para a 
atmosfera. N2 atmosférico é fixado 
no solo p rincipalmente pela ação 
de determinadas plantas que 
contêm enzima nitrogenase, 
conseqüentemente completando o 
ciclo. 

Plantas e dejetos 
de animais '-._ NH3---

~======~~~<~N02----. 
NO,;-~ 

Para o subsolo 
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Sabe-se por aproximadamente 20 anos que uma parte da 
nitrogenase contém átomos de ferro e 1nolibdênio. Acredi
ta-se que essa parte, chamada cofator FeMo, sirva como sítio 
ativo da enzima. Oco-fator FeMo da nitrogenase é um aglo
merado (cl11ster) surprt->endente de sete átomos de Fe e um 
átomo de Mo, todos unidos por átomos de enxofre (Figura 
14.27). A pesquisa atual sobre a nitrogenase está explorando 
a possibilidade de que a molécula de N2 possa entrar na 

'bolsa' dentro do co-Iator FeMo, no ponto onde começa a 
transformação do nitrogênio em amônia. 

É um dos segredos da vida que bactérias simples possam 
conter complexos maravilhosos e enzimas de vital importância 
como a rutrogenase. Por causa dessa enzima, o nitrogenio é con
tinuamente reciclado entre seu papel comparativamente inerte 
na atmosfera e seu papel crítico nos seres vivos; sem ele, a vida 
como conhecemos não existiria na Terra. 

Figura 14.27 Representação do co-fator FeMo da nitrogenase, como determinada por cristalografia de raios X. 
A nítrogenase é encontrada nos nódulos nas raízes de certas plantas, como nas raízes do trevo branco mostrado à 
esquerda. Oco-fator, que se acredita ser o sítio ativo da enzima, contém sete átomos de Fe e um átomo de Mo, unidos 
pelos átomos de enxofre. As moléculas do lado de fora do co-fator ligam-se ao resto da proteína. 

A atividade de uma enzima é destruída se alguma molécula na solução é capaz de ligar-se fortemente ao sítio 
ativo e bloquear a entrada do substrato. Tais substâncias são chamadas inibidoras de enzi111a. Acredita-se que os ve
nenos qi1e atuam no sistema nervoso e os íons metálicos tóxicos, como chumbo e mercúrio, atuem, dessa forma, 
para inibir atividades enzimáticas. Alguns outros venenos atuam atacando outros lugares da enzin1a, assiln distor
cendo o sítio ativo de tal forma que o substrato não mais se encaixe. 

As enzimas são bem mais eficientes que os catalisadores não-biológicos comuns. O número de ocorrências in
dividuais de reações catalisadas ocorrendo em um sítio ativo espeófico, chamado 1uí1nero de rotnções, é normalmen
te na faixa de 1a3 a 107 por segundo. Tais números de rotações grandes correspondem a energias de ativação muito 
baixas. 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 
O ácido fórmico (HCOOH) decompõe-sena fase gasosa a temperaturas elevadas como a segui,r: 

HCOOH(g) C02(g) + H2(g) 
A reação de decomposição é determinada como sendo de primeira ordem. Um gráfico da pressão parcial de HCOOH 
tiersus tempo para a decomposição a 838 K é mostrado como a curva vem1elha na Figura 14.28. Quando uma pequena 
quantidade de ZnO sólido é adicionada à câmara de reação, a pressão parcial do ácido versus tempo varia co1no mos
trado pela curva azul na Figura 14.28. 

(a) Estin1e a n1eia-vida e a constante de velocidade de primeira ordem para a decomposição do ácido fórmico. 
(b) O que você pode concluir a partir do efeito da adição de ZnO na decomposição do ácido fórmico? 
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Figura 14.28 Variação na pressão de 
HCOOH(g) como função do tempo a 
838 K. A linha vermelha corresponde à 
decomposição quando apenas 
HCOOH gasoso está presente. A linha 
azul corresponde à decomposição na 
presença de lnO(s) adicionado. 

(e) O progresso da reação foi seguido medindo-se a pressão de vapor do ácido fórmico em determinados tempos. 
Suponha que, em vez disso, tivéssemos feito um gráfico da concentração do ácido fórmico em unidade de 0101/L. 
Que efeito isso teria no valor calcuJado de k? 

(d) A pressão do vapor de ácido fórmico no início da reação é 3,00 x 102 torr. Supondo a temperatura constante e o 
comportamento de gás ideal, qual é a pressão no sistema no final da reação? Se o volume da câmara de reação é 
436 cm3

, qual quantidade de matéria de gás ocupa a câmara de reação ao final da reação? 

(e) O calor-padrão de fo.m1ação do vapor de ácido fórmico é óHJ = - 378,6 kj /mol. Calcule MI para a reação como um 

todo. Supondo que a energia de ativação (E.) para a reação é 184 kJ/ mol, esboce um perfil energético aproximado para 
a reação e rotuJe E., Af-f e o estado de transição. 

Solução (a) A pressão inicial de HCOOH é 3,00 x ·10' torr. No gráfico passamos do nível no qual a pressão parcial de 
HCOOH é 150 torr, metade do valor inicial. Tsso corresponde a um tempo de aproximadamente 6,60 x LO' s, que é, 
portanto, a 01eia-vida. A constante de velocidade de primeira ordem é dada pela Equação 14.15: k: 0,693/f112 : 

0,693/660 S = 1,05 X 10-J S-1
• 

(b) A reação prossegue muito ma.is rapidamente na presença de ZnO sólido, assim a superfície do óxido deve atuar 
como un1 catalisador para a decomposição do ácido. Esse é um exemplo de catálise heterogênea. 

(e) Se tivéssemos colocado em um gráfico a concentração de ácido fórmico en1 unidade de mol por litro, ainda tería
mos determinado que a mela-vida para a decomposição seria igual a 660 segundos, bem como teríamos achado o mes
mo valor para k. Como a unidade para k é s·1

, o valor para k é independente da unidade usada para a concentração. 

(d) De acordo com a estequiometria da reação, formam-se dois mols do produto para cada mo! do reagente. Quando a 
reação se completa, conseqüentemente, a pressão será 600 torr, exataa1ente duas vezes a pressão inicial, supondo o 
comportamento ideal (Seção 10.6). (Uma vez que estamos trabalhando a uma ten1peratura bastante alta e a uma pres
são de gás razoavelmente baixa, é considerável supor un1 comporta1nento ideal.) A quantidade de matéria de gás pre
sente pode ser calculada usando a equação de gás ideal (Seção 10.4): 

11 
= PV = (600/760) atm (0,436 L) : 5,00 x lO~ mol 

RT (0,0821 L atm/mol K)(838 K) 

(e) Primeiro calculamos a variação total na energia, t:.H' (Seção 5.7 e Apêndice C), como em: 

Liliº = L\H ; (C02(g)) +!ili ; (H2(g)) - /ili;(HCOOH(g)) 

: - 393,5 kJ/mol + 0 - (- 378,6 kJ/mol) 

:-14,9 kJ / mol 

A partir desse valor e do valor dado para E., podemos desenhar um perfil 
de energia aproximado para a reação, em analogia à Figura 14.15. 

Estado de 
transição 

AHº _______ l _ 
t 

Progresso da reação 
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Resumo e termos-chave 

IJltrodução e Seção 14.1 Neste capítulo exploramos 
a cinética química, a área da químjca que estuda a velo
cidade das reações químjcas e os fatores que as afetam, 
a saber, concentração, temperatura e catalisadores. 

Seção 14.2 As velocidades de reação são geralmen
te expressas co1no variações na concentração por unida
de de tempo: normalmente, para reações em solução, as 
velocidades são dadas em unidade de concentração em 
quantidade de matéria por segundo (mol L-1 s-1

). Para a 
maioria das reações, um gráfico de concentração em 
quantidade de matéria versus tempo mostra que a velo
cidade dj1njnui à medida que a reação prossegue. A ve
locidade ins tant.ânea é a inclinação de uma linha 
tangente à curva de concentração versus tempo em tem
po específico. As velocidades podem serescritasem ter
mos de surgimento de produtos ou desaparecimento de 
reagentes; a estequiometria da reação determina a rela
ção entre as velocidades de s1trgimento e desapareci
mento. A espectroscopia é uma técnica que pode ser 
usada para monitorar o curso de uma reação. De acordo 
com a lei de Beer, a absorção de radiação eletromagnéti
ca por urna substância em um co1nprimento de onda espe
cífico é diretamente proporcional a sua concentração. 

Seção 14.3 A relação quantitativa entre a velocidade 
e a concentração é expressa por uma lei de velocidade, 
que gera lmente tem a seguinte forma: 

Velocidade = k[reagente l)'"[reagente 2]" ... 

A constante k na lei de velocidade é chamada cons
tante de velocidade; os expoentes 111, n, e assim por diante 
são chamados orden s de reação para os reagentes. A 
soma das ordens de reação fornece a ordem de reação to
tal. As ordens de reação devem ser determinadas expe
rimentalmente. A unidade da constante de velocidade 
depende da ordem de reação total. Para uma reação na 
qual a ordem de reação total é l, k tem a unidade s-1

; 

para uma na qual a ordem de reação é 2, k tem a unidade 
1-1 L -1 mo s . 
Seção 14.4 As leis de velocidade podem ser usadas 

para determinar as concentrações dos reagentes e pro
dutos a qualquer inomento durante uma reação. Em 
uma reação de primeira ordem a velocidade é propor
cional à concentração de um único reagente elevado à 
primeira potência: velocidade = k[A). Em tais casos 
ln[A], = -kt + ln[A]01 onde [A], é a concentração do rea
gente A no tempo t, k é a constante de velocidade e [A]0 

é a concentração inicial de A. Assim, para uma reação 
de prin1eira ordem, um gráfico de ln[A] versus ten1po 
produz uma reta com inclinação -k. 

U1na reação de segunda ordem é tuna reação para a 
qual a ordem de reação total é 2. Se uma lei de velocidade 
de segunda ordem depende da concentração de apenas 
um reagente, a velocidade = k[A]2 e a dependência do 
tempo é dada pela seguinte relação: 1/[A], = 1/ [Aj0 + kt. 

Nesse caso o gráfico de 1/[A]1 versus tempo fornece 
uma reta. 

A meia-vida de uma reação, t112, é o tempo necessá
rio para a concentração de um reagente cair para a me
tade de seu valor inicial. Para uma reação de primeira 
ordem, a meia-vida d.epende apenas da constante de 
velocidade e não da concentração inicial: t112 = 0,693/k. 
A meia-vida de tuna reação de segunda ordem depende 
tanto da constante de velocidade quanto da concentra
ção inicial de A: t112 = 1/k[AJ0• 

Seção 14.5 O modelo de colisão, que s upõe que as 
reações ocorram co.mo um res ultado de colisões entre 
moléculas, ajuda a explicar por que as magnitudes das 
constantes de velocidade aumentam com o au:mento da 
temperatura. Quanto maior a energia cinética das mo
léculas que estão colidindo, maior a energia de colisão. 
A energia mínima necessária para uma reação ocorrer 
é chamada energia de ativação, E •. Uma colisão com 
energia igual ou maior que E. pode fazer com que os 
átomos das moléculas que estão colidindo atinjam o 
complexo ativado (ou estado de transição), que é o ar
ranjo de mais alta energia no caminho dos reagentes até 
os produtos. Mesmo se uma colisão tem energia s ufi
ci.ente, ela pode não levar a uma reação; os reagentes de
vem também estar corretamente orientados uns em re
lação aos outros para que a colisão seja efetiva. 

Como a energia cinética das molécu las depende 
da temperatura, a constante de ve locidade de uma 
reação é muito dependente da temperatttra. A relação 
entre k e a temperatura é dada pela equação de Arrhe
ni us: k = Ae· En?Rr. O termo A é chamado fator de fre
qüência; ele relaciona o número de colisões que estão 
favoravelmente orientadas para a reação. A equação 
de Arrhenius é freqüentemente usada na forma logarít
mica: ln k = ln A-E/RT. Assim um gráfico de ln k versus 
l(f produz uma reta con1 inclinação -EjR. 

Seção 14.6 Um mecanjsmo de reação detalha as eta
pas individuais que ocorrem no curso de uma reação. 
Cada uma dessas etapas, chamadas etapas elementa
res, tem uma lei de velocidade muito bem definida que 
depende do nún1ero de moléculas (a molecularidade) 
da etapa. As etapas elementares são definidas como 
unimolecular, bimolecular ou tennolecular, depen
dendo se estão envolvidas uma, duas ou três moléculas 
reagentes, respectivamente. As etapas elementares ter
moleculares são muito raras . As etapas unimolecular, 
bimolecular e termolecular seguem as leis de velocida
de que são de primeira ordem no todo, segunda ordem 
no todo ou terceira ordem no todo, respectivamente. 
Un1a etapa elementar pode produzir um intermediá
rio, urn produto que é consumido em uma etapa ele
mentar posterior e, conseqüentemente, não aparece na 
estequiometria total da reação. 



Se um m.ecanismo tem várias etapas elementares, 
a velocidade total é determinada pela etapa elemen
tar mais lenta, chamada etapa determinante da veloci
dade. Uma etapa elementar rápida que segue a etapa 
determinante da velocidade não terá efeito na lei deve
locidade de reação. Un1a etapa rápida que precede a 
etapa determinante da velocidade geralmente cria um 
equilíbrio que envolve um intermediário. Para um me
canismo ser válido, a lei de velocidade prevista para o 
mecanismo deve ser a mesn1a que a observada experi
n1e11talmente. 

Seção 14.7 Um catalisador é uma substância que 
aumenta a velocidade de uma reação sem ele próprio 
sofrer variação química. Ele fornece assim um mecanis
mo diferente para a reação, que tem uma energia de ati
vação mais baixa. Um catalisador homogêneo é o que 
está na mesma fase que os reagentes. Um catalisador 

Exercícios 

Velocidades de reação 

14.1 (a) Qua l o significado do termo velocidade de reação? 
(b) Dê três fatores que afetam a velocidade de uma 
reação química. (e) Qual a informação necessária para 
relacionar o desaparecimento dos reagentes na veloci
dade de aparecimento dos produtos? 

14.2 (a) Qual é a unidade geralmente usada para expressar 
as velocidades de reações que ocorrem em solução? 
(b) A partir de sua experiência cotidiana, dê dois 
exemplos dos efeitos da temperatura nas velocidades 
de reações. (e) Qual é a diferença entre velocidade mé
dia e velocidade instantânea? 

14.3 Considere a seguinte reação hipotética en1 solução 
aquosa: A(aq) B(aq). Um frasco é carregado com 
0,065 molde A em un1 volume total de 100,0 mL. Os se
guintes dados são coletados: 

Tempo o 10 20 30 40 
(min) 

Quantidade 0,065 0,051 0,042 0,036 0,031 
de matéria 
de A 

(a) Calcule a quantidade de n1atéria de Bem cada tempo 
na tabela, supondo que não existem moléculas de B 
quando o tempo for zero. (b) Calcule a velocidade 
média de desaparecimento de A para cada intervalo de 
10 min, em unidade de mol L 1 s . (e) Entre f = 10 mine 
t = 30 nlin, qual é a velocidade média de aparecimento 
de Bem unidade de mol L-1 s-1? Suponha que o volume 
da solução seja constante. 

14.4 Um frasco é carregado com 0,100 mol de A e deixado 
reagir para formar B de acordo com a reação hipotéti
ca na fase gasosa A(g) B(g). Os seguintes dados 
foram coletados: 
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h eterogêneo tem fase diferente dos reagentes. Metais 
finamente divididos são usados em geraJ como catalisa
dores heterogêneos para reações em solução ou em fase 
gasosa. As moléculas que estão reagindo podem se Ligar 
ou sofrem adsorção na superfície do catalisador. Os síti
os no catalisador onde a reação ocorre são chamados sí
tios ativos. A adsorção de um reagente em un1 sítio 
ativo faz com que as Ligações se quebrem mais facilmen
te, dinlinuindo a energia de ativação. A catálise em or
ganismos vivos é atingida por enzimas, moléculas 
grandes de proteína que em geral catalisam uma reação 
muito específica. As molécuJas de reagentes específicas 
envolvidas em uma reação enzimática são chamadas 
subs tratos. No modelo de chave e fechadura para a ca
tálise enzin1ática, as moléculas do substrato ligam-se 
muito especificamente ao sítio ativo da enzima, após o 
que elas podem sofrer reação. 

Tempo (s) O 40 80 120 160 

Quantidade 0,100 0,067 0,045 0,030 0,020 
de matéria 
de A 

(a) Calcule a quantidade de matéria de Bem cada ten1po 
na tabela. (b) Calcule a velocidade média de desapareci
mento de A para cada intervalo de 40 s, em unidade de 
niol/s. (c) Qual a i.nformação adicional necessária para 
calcular a velocidade em uni.dade de concentração por 
segundo? 

14.5 A isomerização da isonitrila de metila (CH3NC) à aceto
nitrila (CH3CI\') foi estudada na fase gasosa a 215 ºC, e 
os seguintes dados foram obtidos: 

Tempo (s) lCH3NCJ (mol/l) 

o 0,0165 

2.000 0,0110 

5.000 0,00591 

8.000 0,00314 

12.000 0,00137 

15.000 0,00074 

Calcule a velocidade média da reação, em mol L-1 s 1
, 

para o intervalo de tempo entre cada medida. 
14.6 A velocidade de desaparecimento de HCI foi medida 

para a seguinte reação: 
CH30 H (aq) + HCJ(aq) CH3Cl(aq) + HzO(/) 

Os seguintes dados foran1 coletados: 
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Tempo (min) 

0,0 

54,0 

107,0 

215,0 

430,0 

[HCIJ (mol/L) 

1,85 

1,58 

1,36 

l,02 

0,580 

Calcule a velocidade média da reação, ern mol L"1 s· 1
, 

para o intervalo de tempo entre cada medida. 
14.7 Usando os dados fornecidos no Exercício 14.5, faça um 

gráfico de [CH3CN] versus tempo. Use o gráfico para 
determinar as velocidades instantâneas em mol L-1 s-1 a 
t = 5.000 e I = 8.000 s. 

14.8 Usando os dados forneci dos no Exercício 14.6, faça um 
gráfico de f HCI] versus tempo. Use o gráfico para deter
minar as velocidades instantâneas em mo! L-1 min- 1 e 
mo! L-1 s"1 a t = 75,0 e t = 250 min. 

14.9 Para cada uma das seguintes reações em fase gasosa, 
indique como a velocidade de desaparecimento de 
cada reagente está relacionada à velocidade de apareci
mento de cada produto: 
(a) H20 2(g) H2(g) + 0 2(g) 
(b) 2N20(g) 2N2(g) + 0 2(g) 

Leis d e velocidade 

14.13 Uma reação A+ B C obedece à seguinte lei de rea-
ção: velocidade= k[Al2[BJ. (a) Se [A] é dobrada, como 
variará a velocidade? A constante de velocidade varia
rá? Justifique sua resposta. (b) Quais são as ordens de 
reação para A e B? Q ual é a ordem de reação tota l? 
(c) Q ual a unidade da constante de velocidade? 

14.14 Uma reação A + B C obedece à seguinte lei deve-
locidade: velocidade= k[B]2

• (a) Se [A] é dobrado, a velo
cidade variará? A constante de velocidade variará? 
Justifique sua resposta. (b) Quais são as ordens de rea
ção para A e B? Qual é a orde.nl total da reação? (c) Qual 
a wudade da constante de velocidade? 

14.15 A decomposição de N20~ en1 tetracloreto de carbono 
acontece como segue: 2N20 5 4N02 + 0 2• A lei de 
velocidade é de prin1eira ordem em N20 5. A 64 ºC a 
constante de velocidade é 4,82 x 10..J s-•. (a) Escreva a lei 
de velocidade para a reação. (b) Qual é a velocidade de 
reação quando [N20 51= 0,0240 mol/L? (e) O que aconte
ce à velocidad e quando a concentração de N20 5 é dobra
da para 0,0480 mol / L? 

14.16 Considere a seguinte reação: 
2NO(g) + 21-f2(g) N2(g) + 2H20(g) 

(a) A lei de velocidade para essa reação é de primeira 
ordem em H2 e de segunda ordem em NO. Escreva a lei 
de velocidade. (b) Se a constante de velocidade para 
essa reação a 1.000 K é 6,0 x 104 mor2 L2 s · 1

, qual é a ve
locidade de reação quando [NO] = 0,050 n1ol/ L e [ ~] = 
0,010 mol/L? (c) Qual é a velocidade de reação a 1.000 K 
quando a concentração de H2 é 0,010 mol / L? 

14.17 Considere a seguinte reação: 
CH3Br(nq) + OH-(nq) CH30 H(nq) + Br-(nq) 

(c) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 
14.10 Para cada uma das seguintes reações na fase gasosa, es

creva a expressão da velocidade em termos de apareci
mento de cada produ to ou desaparecimento de cada 
reagente: 
(a) 2HBr(g) J-I2(g) + Br 2(g) 
(b ) 2S02(g) + 0 2(g) 2S03(g) 
(c) 2NO(g) + ~(g) N 2(g) + 2H10(g) 

14.11 (a) Considere a combustão de H 2(g): 2.Hi(g) + 
Oz(g) 2HzO(g). Se o hidrogênio é queimado à velo
cidade de 0,85 n1ol/s, qual é a velocidade de consumo 
de oxigênio? Qual é a velocidade de formação de vapor de 
água? (b) A reação 2NO(g) + Cl2(g) 2NOCl(g) é 
realizada em recipiente fechado. Se a pressão parcial de 
NO está diminuindo à velocidade de 23 torr/min, 
qual é a velocidade de variação da pressão total do 
recipiente? 

14.12 (a) Considere a combustão do etileno, C21-i4(g) + 302(g) 
- - 2C02(g) + 2H20(g). Se a concentração de C2H4 

está diminuindo a velocidade de 0,23 n1ol L-1 s·1
, quais 

são as velocidades de variação na concentração de C02 
e H20? (b) A velocidade de diminuição na pressão 
parcial de N2H~ en1 um recipiente de reação fechado 
da reação N 2H4(g) + H 2(g) 2NH3(g) é 45 torr/h. 
Quais são as velocidades de variação da pressão parcial 
de NH3 e da pressão total do recipiente? 

A lei de velocidade para essa reação é de primeira or
dem em CH3Br e de primeira ordem em OJ-r. Quando 
[CH3Br] é 5,0 x 10·3 mol/L e [Otr] é 0,050 mol/L, a ve
locidade de reaçãoé0,0432 mol L"1 s· 1

• (a) Qual é o valor 
da constante de velocidade? (b) Qual a Wlid ade d a 
constante de velocidade? (c) O que aconteceria à veloci
dade se a concentração de 011 fosse triplicada? 

14.18 A reação entre o brometo de etila (C:zHsBr) e o íon hidró
xido em álcool etílico a 330 K, CiHsBr(nlc) + OH-(n/c) 
-~ C2fisOH(/) + Br-(a/c), é de primeira ordem tanto 

em brometo de etila quanto em íon hidróxido. Quando 
[CiH,Br] é 0,0477 mol/L e fOHl é 0,100 mol/L, a veloci
dade d e desaparecimento do brometo de etila é 1,7 x 10-7 
mol / L/ s. (a) Qual é o valor da constante de velocidade? 
(b) Qual a urudade da constante de velocidade? (c) Como 
a velocidade de desaparecimento do brometo de etila va
riaria se a solução fosse diluida adicionando-se um volu
me igual de álcool etílico puro à solução? 

14.19 Você determina q ue a lei de velocidade para uma rea
ção A B + C tem a forma, velocidade = k[A)' . 
Qual é o valor de x se (a) a velocidade triplica quando 
[A] é triplicada; (b) a \7 elocidade aumenta oito vezes 
quando [A] é dobrada; (c) não e.'<iste variação na veloci
dade quando [A] é triplicada? 

14.20 (a) Você e seu parceiro de laboratório estão estu.dando a 
velocidade de uma .reação, A+ B C. Você faz me
didas da velocidade inicial sob as seguintes condições: 

1[A)=1,0 mol/L [B) = 1,0 mol/L 
2 [A}= 2,0 mol/L [B] = 1,0 010!/L 

(a) Qual concentração de reagente você usaria para o 
experimento 3 a fim de determinar a lei de velocidade, 



supondo que ela tivesse a forma, velocidade= k[AJ'TBJV? 
(b) Para uma reação de forma, A + B + C produ
tos, as seguintes observações são feitas: dob rando-se a 
concentração de A dobra-se a velocidade, e triplican
do-se a concentração de 13, não se altera a velocidade, 
trip licando-se a concen tração de C aun1enta-se a velo
cidade por um fator de 9. De qual fa tor a velocidade va
riará se as concentrações de A, 13 e C forem divididas 
pela metade? 

14.21 O íon iodeto reage com o íon hipoclorito (o ingrediente 
ativo de a lvejantes clorados) da seguinte forma: ocr + 
r Or +o-. Essa reação rápida fornece os seguin
tes dados de velocidade: 

lOCll, mol/L r, mol/L V elocidade, mol 
L-1 s-1 

1,5 X 10·3 

3,0 X 10"3 

1,5 X l Q-1 

1,5 X 10-3 

1,5 X 10-:l 

3,0 X 10·3 

1,36 X 10°"' 

2,72 X 10-1 

2,72 X 104 

(a) Escreva a lei de velocidade para essa reação. {b) Cal
cule a constante de velocidade. (c) Calcule a velocidade 
quando [OCll = 1,0 X 10·3 mol/ L e rr1 = 5,0 X 10-1 
mol/L. 

14.22 A reação 2Cl02(aq) + 201-r(aq) CIO,"(aq) + 
Cl02"(aq) + H20(/) foi estudada com os seguintes resul
tados: 

Experimento rc1021 íOHl Velocidade, 
mol L"1 s· 1 

1 

2 

3 

(mol/L) (mol/L) 

0,060 0,030 0,0248 

0,020 0,030 0,00276 

0,020 0,090 0,00828 

(a) Determine a lei de velocidade para a reação. (b) Cal
cule a constante de velocidade. (c) Calcule a velocidade 
quando [CJ02] = 0,010 mol / L e [OHl = 0,015 mol / L. 

14.23 Os seguintes dados foran1 coletados para a velocidade 
de desaparecimento de NO na reação 2NO(g) + 0 2(g) 
- - 2N02(g): 

Experime nto [NO ] 
(mol/L) 

l 0,0126 

2 0,0252 

3 0,0252 

0,0125 

0,0250 

0,0125 

Velocidade 
inicial (m o l 
L"1 s"1

) 

1,41 X] o·Z 
1,13 X 10-l 

5,64 X 10"2 

(a) Qual é a lei de velocidade para a reação? (b) Qual a 
unidade de constante de velocidade? (c) Qual é ova
lor médio da constante de velocidade calculada a 
partir dos três conjuntos de dados? 

14.24 Os seguintes dados foram medidos para a reação 
BF3(g) + ~(g) F3BNH~(g): 
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Experimento Velocidade 
inicial (mol 
L-1 s-1) 

1 

2 

3 

4 

5 

0,250 0,250 

0,250 0,125 

0,200 0,100 

0,350 0,100 

0,175 0,100 

0,2130 

0,1065 

0,0682 

0,1193 

0,0596 

(a) Qual é a lei de velocidade para a reação? (b) Qual é 
a ordem total da reação? (c) Qual é o valor da constante 
de velocidade para a reação? 

l14.25J Considere a reação na fase gasosa entre o óxido nítrico 
e o bromo a 273 "C: 2NO(g) + Br2(g) 2N0Br(g). 
Os seguintes dados para a velocidade inicia 1 de apare
cimento de NOBr foram obtidos: 

Experimento (NO] 
(mol/L) 

Velocidad e 
inicial (mo l 
L-1 s-1) 

l 

2 

3 

4 

0,10 

0,25 

0,10 

0,35 

0,20 

0,20 

0,50 

0,50 

24 

150 

60 

735 

(a) Determine a lei de velocidade. (b) Calcule o valor 
médio da constante de velocidade para o aparecimen
to de NOBr a partir dos quatro conjuntos de dados. 
(c) Como a velocidade de aparecimento de NOBr 
relaciona-se con1 a velocidade de desaparecimen to 
de Br2? (d) Qual é a velocidade de desaparecimento de 
l3r2 quando [NO] = 0,075 mol/L e [Br2] = 0,25 
mol/ L? 

l14.26) Considere a reação do fon peroxidissulfato (Sz08
2
-) 

con1 o íon iodeto (r) em solução aquosa: 
520 8

2-(aq) + 3r(aq) 250/"(aq) + l:i-(aq) 
A certa temperah.1ra a velocidade de desaparecimento 
de 520 8

2
- varia coo1 as concentrações da seguinte ma

neira: 

Experimento [S20s2~] LrJ 

1 

2 

3 

4 

(mol/L) 

0,018 

0,027 

0,036 

0,050 

(mol/L) 

0,036 

0,036 

0,054 

0,072 

2,6 X 10'"" 

3,9 X 10-6 

7,8 xlO~ 

1,4 X 10-{; 

(a) Determi ne a le·i de velocidade para a reação. 
(b) Qual é o valor 1nédio da constante de veloci
dade para o desaparecimento de 520 8

2
- com base 

nos quatro conjuntos de dados? (c) Como a vel()
cidade de desaparecimento de 520 8

2
- relaciona-se à 

velocidade de desaparecimento de T'"? (d) Qual é ave
locidade de desaparecimento de 1- quando [520 8

2-1 = 
0,015 mol/L e [r] = 0,040 mol/L? 
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Variação da concentração com o tempo 

14.27 (a) Defina os seguintes símbolos encontrados nas 
equações de velocidade: [Alw 1112, (AJ,, k (b) Qual a 
grandeza que, quando colocada em um gráfico versus 
tempo produ.tirá uma reta para uma reação de prime
ira ordem? 

14.28 (a) Para uma reação de segunda ordem, qual a grande
za que, quando colocada em um gráfico versus tempo, 
produzirá uma reta? (b) Como as meias-vidas de rea
ções de primeira e segunda ordem se diferem? 

14.29 (a) A decomposição na fase gasosa de S02Cl2, 

S02Cl2li:> S02(g) + Cl2(g), é de primeira o rdem 
S02Cl2• A 600 K a meia-vida para esse processo é 
2,3 x 105 s. Qual é a constante de veJocidade a essa tem
peratura? (b) A 320 ''C a constante de velocidade é 
2,2x10-' s-1

• Qual 6 a 1neia-vida a essa temperatura? 
14.30 (a) A decomposição de H20 2, H20 2(aq) H20(/) + t 

02l~), é u1na renção de primeira ordem. A determinada 
temperatura, a constante de velocidade é igual a 
7,0x 10~ s 1

• Calcule a n1eia-vida a essa temperatura. 
(b) A 415 "C, (Cl-12)z0 decon1põe-se na fase gasosa, 
(CH2)iO(g) Cli~(g) + CO(g). Se a reação é de pri
meira ordem com uma meia-vida de 56,3 rnin a essa 
temperatura, calcule a cons tante de velocidade em s-1. 

14.31 Como descrito no Excrcfcio 14.29, a decomposição do 
cloreto de sulfurila (S02Cl2) é um processo de primeira 
ordem. A constante de velocidade para a decomposição 
a 660 K é 4,5 x 1 O 2 s 1. (a) Se começamos com uma pres
são inicial de 375 torr, qual é a pressão dessa substância 
após 65 s? (b) A qual tempo a pressão de S02C'2 cairá 
para um décimo de seu valor inicial? 

14.32 A constante de velocidade de primeira ordem para 
a decomposição de 20~ 20~(g) 2N0i(g) + 0 2(g), a 
70 ºC, é 6,82 x 10·3 s 1

• Suponha que comecemos com 
0,0250 mol de N20~ (g) em um volume de 2,0 L. (a) 
Qual quantidade de matéria de N 20 5 restará depois de 
2,5 min? (b) Quantos minutos serão necessários para 
que a quantidade de N20 5 caia para 0,010 mol? (c) Qual 
é a meia-vida de N20 5 a 70 "C? 

14.33 A reação 
S02Cl2l~) S02(g) + C~(g) 

é de primeira orden1 en1 S02Cl2• Usando os seguintes 
dados cinéticos, determine a n1agnitude da constante de 
velocidade de primeira ordem: 

Tempo (s) Pressão de SOl0 2 (atm) 

o 1,00 

2.500 0,947 

5.000 0,895 

7.500 0,848 

10.000 0,803 

14.34 A partir dos seguintes dados para a isomerização de 
primeira ordem na fase gasosa de CH, C a 215 ºC, cal
cule a constante de primeira ordem e a meia-vida para a 
reação: 

Tempo (s) Pressão de CH3NC (torr) 

o 502 

2.000 335 

5.000 180 

8.000 95,5 

12.000 41,7 

15.000 22,4 

14.35 Considere os dados presentes no Exercício 14.3. (a) Usan
do os gráficos apropriados, determine se a reação é de 
primeira ou segunda o rden1. (b) QuaJ é o vaJor da 
constante de velocídade para a reação? (c) Qual é a 
meia-vida para a reação? 

14.36 Considere os dados presentes no Exercício 14.4. (a) De
termine se f'I reação é de primeira ou segunda orden1. 
(b) Qunl é o valor da constante de velocidade? (c) Qual 
é a meia-vida? 

14.37 A decomposiçilo na fase gasosa de N02, N02~) --+ 

NO(g) + 0 2(g), é estudada a 383 ºC, fornecendo os se
guintes dados: 

Tempo (s) 1 N02) (mol/L) 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

0,100 

0,017 

0,0090 

0,0062 

0,0047 

(a) A re,1ção é de primeira ou segunda ordem em rela
ção à concentração de N02? (b) Qual é o valor da cons
tante de velocidade? 

14.38 A sacarose (C12H220 11 ), comumente conhecida como 
açúcar rcfinndo, reage cm soluções ácidas dilufdas para 
fo rmar dois açúcnres mais simples, glicose e fru tose, 
ambos os quais têm fórmula C6H120 6: 

C12H220 11(aq) + H20(1) 2C6r l 120 6(nq) 
A 23 "C e 0,5 mol /L de HCl, os scgujntes dados foram 
obtidos para o desaparecimento da sacarose: 

Tempo (min) IC12H220 11J (mol/L) 

o 
39 
80 

140 

210 

0,316 

0,274 

0,238 

0,190 

0,146 

(a) A reação é de primeira ou segunda ordem em rela
ção a [C12Hu0 11 I? (b) Qual é o valor da constante deve
locidade? 



Temperatura e velocidade 

14.39 (a) Qual é a idéia central do n1odelo de colisão? (b) Quais 
fatores determinam se uma colisão entre duas moléculas 
levarão a uma reação química? (c) De acordo com o mo
delo de colisão, por que a temperatura afeta o valor da 
constante de velocidade? 

14.40 (a) Explique a velocidade de uma reação uni molecular 
(isto é, de uma molécula), como a isomerização da iso
rutrila de metila (Figura 14.6), en1 termos de modelo 
de colisão. (b) Em uma reação de forma, A(g) + B(g) 
- ---> produtos, todas as colisões de A com B suficien

temente energéticas são prováveis de levar a uma rea
ção? Justifique sua resposta. (e) Como a teoria cinética 
molecular ajuda-nos a entender a dependência da 
temperatura das reações químicas? 

14.41 Calcule a fração de átomos em uma an1ostra de gás ar
gôruo a 400 K que tem energia maior ou igual a 10,0 kJ. 

14.42 (a) A energia de ativação para a isomerização da isoni
trila de metila (Figura 14.6) é 160 kJ / mol. Calcule a fra
ção de moléculas de isonitrila de metila que têm 
energia maior ou igual a 160,0 kJ a 500 K. (b) Calclde 
essa fração para urna temperatura de 510 K. Q ual é ara
zão entre a fração a 510 K e aquela a 500 K? 

14.43 Para o processo elementar, N20 5(g) N02(g) + 
N03(g), a energia de ativação (E.) e óE total são 154 
kJ I n1ol e 136 kj I mol, respectivamente. (a) Esboce o 
perfil de energia para essa reação e rotule E. e M. (b ) 
Qual é a energia de ativação para a reação inversa? 

14.44 A reação na fase gasosa, Cl(g) + HBr(g) HCl(g) + 
Br(g), tem variação total de entalpia de-66 kJ. A energia 
de ativação para a reação é 7 kJ. (a) Esboce o perfil de 
energia para a reação e rotule E. e óE. (b) Qual é a ener
hria de ativação para a reação inversa? 

14.45 Com base nas energias de ativação e nas variações 
de energia, e supondo que todos os fatores de colisão 
são os mesm.os, qual das seguintes reações seria a 
mais rápida e q ual seria a mais len ta? (a) E, = 45 
kj / mol; M = -25 kj / mol; (b ) E. = 35 kj/mol; ó.E = - 10 
kj / mol; (e) E. = 55 kJ/ mol; óE = 10 kJ/mol. 

14.46 Qua l das reações do Exercício 14.45 será mais rápida no 
sentido inverso? Qual será a m.a.is lenta? 

14.47 Determinada reação de primeira ordem tem urna cons
tante de velocidade de 2,75 x 10·2 s- 1 a 20 ''C. Qual é o 
valor de k a 60 "C se (a) E. = 75,5 kJ/ mol; (b) E. = 105 
kJ / n1ol? 

14.48 D uas reações de primeira ordem têm a mesma cons
tante de velocidade a 30 "C. A reação A tem uma ener
gia de ativação de 45,5 kJ/ mol; a reação B tem uma 
energia de ativação de 25,2 kj / mol. Calcule a razão das 
constan tes de velocid ade, ktlJ<8, a 60 ºC. 

Mecanismos d e reação 

14.53 (a) Qual é o significado do termo etapas elc111e11tares? 
(b) Qual é a diferença entre uma etapa elementar 1111í-

1110/ec11/ar e uma bil110/eculnr? (c) O que é 111ecanis1110 de 
reação? 
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14.49 A velocidade de reação 
CH3COOC2H,(aq) + OH"(aq) -~ 

CH3COO"(aq) + CiH50H(aq) 
foi medida a várias temperaturas e os seguintes dados 
foram coletados: 

Tempera tura (ºC) 

15 

25 

35 

45 

0,0521 

0,101 

0,184 

0,332 

Usando esses dados, faça um gráfico ln k versus 1/T. 
Usando seu gráfico, determine o valor de E •. 

14.50 A dependência da temperatura da constante de velo
cidade para a reação 

CO(g) + N02(g) C02(g) + NO(g) 
está tabelada como segue: 

Temperatura (K) 

600 

650 

700 

750 

800 

Calcule E. e A. 

0,028 

0,22 
1,3 

6,0 

23 

[14.51) A energia de ativação de determinada reação é 65,7 
kJ / n1ol. Quantas vezes mais rápido a reação ocorrerá 
a 50 ºC do que a O ºC? 

(14.52] A frase a seguir é uma citação de um artigo na edição 
de 18 de agosto de 1998 do Nezu York Ti111l'S sobre a 
quebra da celulose e do amido: "Uma diminuição de 
18 graus Fallfenheit [de 77 para 59 ºF] diminui a velo
cidade de reação seis vezes; uma diminuição de 36 
graus [de 77 para 41 º F] produz urna diminuição por 
um fator de quatro na velocidade". (a) Calcule as 
energias de ativação para o processo de quebra com 
base nas duas estimativas do efeito da temperatura na 
\relocidade. Os valores são coerentes? (b) Supondo 
que o va lor de E. calcula.do a partir da queda de 36° e 
supondo que a velocidade de quebra é de pruneira 
ordem com uma meia-vida a 25 ºC de 2,7 anos, calcule 
a meia-vida para a quebra a - 15 ºC. 

14.54 (a) Qual o s.ignificado do termo 111olec11/aridnde? (b) Por 
que as etapas elementares termoleculares são tão raras? 
(e) O que é um i11ter111edinrio em um mecanismo? 
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14.55 

14.56 

14.57 

14.58 

Qual é a molecularidade de cada um dos seguintes pro
cessos elementares? Escreva a lei de velocidade para 
cada um. 
(a) C~(g) 2Cl(g) 
(b) OCr(g) + H20(g) HOCl(g) + Ofl(g) 
(e) NO(g) + 0 2(g) NOCli(g) 
Qual é a molecularidade de cada um dos seguintes pro
cessos elementares? Escreva a lei de velocidade para 
cada um. 
(a) 2NO(g) N 20 2(g) 

CH2 
/\ 

(b) H2C - CH2(g) CH2 = CH - CH3(g) 
(e) S03(g) S02{g) + O(g) 
Com base no seguin te perfil de reação, quantos inter
mediários são formados na reação A C. Quantos 
estados de transição exjstem? Qual etapa é a mrus rápi
da? A reação A C é exotérmica ou endotérmica? 

A 

e 

Caminho de reação 

Com base no seguinte perfil de reação, quantos inter
mediários são formados na reação A D? Quantos 
estados de transição existem? Qual etapa é mais rápi
da? A reação A D é exotérmica ou endotéra11ca? 

A D 

Caminho de reação 

Catálise 

14.63 (a) Qual parte do perfil de energia de uma reação é afe
tada por um catalisador? (b) Qual é a diferença entre 
um catalisador homogêneo e um heterogêneo? 

14.64 (a) Muitos catalisadores heterogêneos importantes 
são materiais sólidos bem finamente divididos. Por 
que o tamanho da partícula é importante? (b) Qual o 

14.59 O seguinte mecanismo foi proposto para a reação na 
fase gasosa de H: com ICI: 

H2(g) + TO(g) HT(g) + HCl(g) 
1-Il(g) + ICI(g) ti(g) + HO(g) 

(a) Escreva a equação balanceada para a reação total. 
(b) Identifique q uaisquer intermediários no a1ecanis
mo. (e) Escreva as leis de velocidade para cada etapa no 
mecanismo. (d) Se a primeira etapa é lenta e a segunda 
é rápida, qual a lei de velocidade que você esperaria ser 
observada para a reação como um todo? 

14.60 O seguinte mecanismo foi proposto para a reação de 
NO com H 2 para formar N20 e ~O: 

NO(g) + NO(g) N20 2(g) 
N 20i{g) + H2(g) N20(g) + H20(g) 

(a) Mostre que as etapas elen1entares do mecanismo 
proposto somam-se para fornecer a equação balancea
da para a reação. (b) Escreva a lei de velocidade para 
cada etapa elementar no mecanismo. (e) Identifique 
quaisquer intermediários no n1ecanisn10. (d) A lei de 
velocidade observada é velocidade = k[N0)2(Hz]. Se o 
mecanismo proposto está correto, o que podemos con
cluir sobre as velocidades relativas da primeira e se
gunda e tapas? 

14.61 A reação 2NO(g) + Cl2(g) 2NOCl(g) obedece à lei 
de velocidade, velocidade = k[(N0f[Cl2). O seguinte 
mecanisn10 foi proposto para essa reação: 

NO(g) + Cl2(g) NOCli{g) 
NOCl2(g) + NO(g) 2NOCl(g) 

(a) Qual seria a lei de velocidade se a primeira etapa 
fosse a etapa determinante da velocidade? (b ) Com base 
na lei de velocidade observada, o q ue você pode concluir 
sobre as velocidades relativas das duas etapas? 

14.62 Você estudou a oxidação na fase gasosa de HBr por 0 2: 

4HBr(g) + 0 2(g) 2H20(g) + 2Br2(g) 
Você descobre que a reação é de p rimeira ordem em re
lação a HBr e de primeira ordem em relação a 0 2• Você 
propõe o seguinte mecanis1no: 

FIBr(g) + 0 2(g) HOOBr(g) 
:HOOBr(g) + KBr(g) 2HOBr(g) 

HOBr(g) + HBr(g) H20(g) + Br2(g) 
(a) Indique como as etapas elementares somam-se para 
fon1ecer a reação total. (Dica: você precisará multipl.icar os 
coeficientes de uma das equações por 2.) (b) Com base na 
lei de velocidade, qual etapa é determinante da velocida
de? (e) Q uajs são os intermediários nesse 1necanisn10? 
(d) Se você não for capaz de detectar HOBr ou HOOBr 
entre os produtos, isso contradiz seu mecanismo? 

papel da adsorção na ação de um catalisador heterogê
neo? 

14.65 A oxidação de 502 a 503 é catalisada por N02. A reação 
procede como a seguir: 

N02(g) + S02(g) NO(g) + SOi(g) 
2NO(g) + 0 2(g) 2N02(g) 



(a) Mostre que as duas reações podem ser somadas 
para fornecer a oxidação total de 502 por 0 2 para dar 
503• (b) Por que consideramos N02 um catalisador, e 
não um intermediário nessa reação? (c) Esse exemplo é 
un1 exemplo de catálise homogênea ou heterogênea? 

14.66 NO catalisa a decomposição de N20, provavelmente 
pelo seguinte mecanismo: 

NO(g) + N 20(g) N 2(g) + N02(g) 
2N02(g) 2NO(g) + 0 2(g) 

(a) Qual é a equação química para a reação como um 
todo? Mostre como as duas etapas podem ser soma
das para fornecer a equação total. (b) Por que NO é 
considerado um catalisador, e não um intermediário? 
(c) Se os experimentos mostram que, durante a de
composição de N20, e N02 não se acumula em quanti 
dades mensuráveis, isso e limina o mecanismo propos
to? Se você pensa que não, s ugira o que pode estar 
acontecendo. 

14.67 Muitos catalisadores metálicos, particularn1ente os 
catalisadores de metais preciosos, são geralmente 
depositados como filmes muito finos em uma subs
tância de á rea s uperficial por unidade de massa 
alta, como a lumina (Al20 3) ou síl ica (Si02). Por q u e 
essa é uma maneira eficiente de utilizar o material 
catalisador? 

14.68 (a) Se você fosse constrlúr um sistema para conferir a 
eficiência de um conversor catalítico automotivo, por 
qual substância você iria querer procurar na exaustão 
do carro? (b ) Conversores catalíticos automotivos 
funcionam a al tas temperaturas, já que os gases quen
tes expelidos fluem por eles. De que forma isso pode 
ser uma vantagen1? De que forn1a isso pode ser uma 
desvantagem? (c) Por que a velocidade do fhtxo de 
gases expeUdos sobre um conversor catalítico é im
portante? 

Exercícios adicionais 

14.75 O sulfeto de hidrogênio (~S) é um poluente comum e 
problemático em dejetos aquosos industriais. Uma 
maneira d e remover HzS é tratar a água com cloro, 
quando ocorre a seguinte reação: 

HzS(nq) + C12(aq) S(s) + 2H~(nq) + 2Cr(nq) 
A velocidade dessa reação é de primeira ordem em 
cada um dos reagentes. A consta nte d e velocidade 
para o desaparecimento de H2S a 28 ºC é 3,5 x 10-2 

1nor1 L s-•. Se em detenninado momento a concentra
ção de H 2S é 1,6 x 10_. mol/ L e a do CJ2 é 0,070 mol/ L, 
qual é a velocidade de formação do cr? 

14.76 A reação 2NO(g) + 0 2(g) 2N02(g) é de segunda 
ordem ern NO e de pr.in1eira ordem em 0 2• Quando 
[NO] = 0,040 mol / L e [0 2) = 0,035 mol/L, a velocidade 
de desaparecimento de NO observada é 9,3x10-5 

mol/L/s. (a) Qual é a velocidade de desaparecimento 
de 0 2 nesse n1omento? (b) Qual é o valor da constan
te de velocidade? (c) Qual é a unjdade da cons
tante de velocidade? (d ) O q u e aconteceria à 
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14.69 Quando D1 reage com etileno (C2H4) na presença de 
um catalisador finamente dividido, fonna-se o etano 
com dois deutérios, CH2D-CH2D. (O deutério, D, é 
um isóto po do hidrogênio d e massa 2.) Forma-se uma 
quantidade muito pequena de e tano com dois deuté
rios ligados a um carbono (por exemplo, CH3-CHDJ. 
Use a seqüência de etapas envolvida na reação para 
explicar por que acontece isso. 

14.70 Os catalisadores heterogêneos que realizam reações 
de hidrogenação, como ilustrado na Figura 14.21, são 
sujeitos a envenenamento, que desativa suas habili
dades catalíticas. Os con1postos de enxofre geralmen
te são os ven enos. Sugira um mecanismo pelo qual 
tais compostos podem atuar como venenos. 

14.71 (a) Explique a importância das enzimas nos sis
temas biológicos. (b) Quais transformações quími
cas são catalisadas (i) pela e nz ima ca talase; (ii) pela 
nitrogenase? 

14.72 Existen1 Uteralmente milhares de enzimas qlte atuam 
em sistemas vivos complexos con10 o ser humano. 
Quais propriedades das enzimas dão origem a s uas 
habilidades de distinguir um substrato de outro? 

(14.731 A energia de ativação de uma reação não-catalisada é 
95 kJ/ mol. A adição de um catal isador din1inui a 
energia de ativação para 55 k) / mol. Supondo que o 
fator de colisão permaneça o mesmo, por qual fator o 
catalisador aumenta a velocidade de reação a (a) 25 ºC; 
(b) 125 ºC? 

(14.741 Supon11a que certa reação biológica importante é bas
tante lenta a temperatura fisiológica (37 "C) na ausên
cia de u1n catalisador. Supondo que o fator de colisão 
permaneça o mesmo, de quanto uma enzin1a deve 
abaixar a energia de a tivação da reação para qlte se 
atinja um aumento de 1 x 1a5 vezes na velocidade de 
reação? 

velocidade se a concentração de NO fosse a umentada 
de uni fator d e 1,8? 

14.77 Para a reação do íon iodeto co1n o íon hipoclori to, r(nq) 
+ OCJ-(nq) 0 1-(aq) + Cl"(nq), encontra-se que a 
reação é de primeira ordem tanto no íon iodeto quan
to no ion hipoclodto, e inversamente proporcional à 
concentração de íon hidróxido presente na solução. 
(a) Escreva a lei de velocidade para a reação. (b ) Por 
qual fator a velocidade variará se a concentração do íon 
iodeto for triplicada? (e) Por qual fator a velocidade va
ri.ará se a concentração de íon hidróxido for dobrada? 

14.78 Considere a seguinte reação entre o cloreto de mercú
rio(IT) e o íon oxalato: 
2HgC1

2
(aq) + Cz04 

2-(nq) _ __. 
2cr(nq) + 2co2(g) + Hg2c12(s) 

A velocidade inicial dessa reação foi determinada 
para várias concentrações de HgCl2 e C20 / -, e os se
guintes dados de velocidade foran1 obtidos para ave
locidade de desaparecimento de C20 / ": 
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Experimento IHgCl2J 1c;o.i-1 Velocidade 

1 

2 

3 

4 

14.79 

14.80 

(14.81 l 

14.82 

(mol/L) (mol/L) (mol L-1 s-1) 

0,164 0,15 3,2 xlO-s 

0,164 0,45 2,9 X 10-4 

0,082 0,45 1,4 X lQ-4 

0,246 0,15 ·J.8 X }0-S 

(a) Qual é a lei de velocidade para essa reação? (b) Qual 
é o valor da constante de velocidade? (c) Qual é a velo
cidade de reação quando a concentração de HgCl2 é 
0,12 mol/L e a de c;o/ é 0,10 mol/L sea temperatu
ra é a mesma usada para obter os dados mostrados? 
A renção 2N02 2NO + 0 2 tem a constante de ve
locidade k = 0,63 mol 1 L s· •. Com base na unidade de k, 
a reação é de primeira ordem ou segunda em N02? Se 
a concentração inicial de N02 for 0,100 mol / L, como 
você determinaria quanto ten1po levaria para a con
centração diminuir para 0,025 mol/L? 
A uréi'1 (NH2CONH2) é o p roduto finaJ no metabolis
mo de proteínas nos animais. A decomposição da uréia 
em HCI O, 1 n1ol/L ocorre de acordo com a reação 

H2CONHz(nq) + H "(nq) + 2H20(/) -~ 
2NH 4 •(aq) + HC03-{aq) 

A reação é de primeira ordem na uréia e de primeira 
ordem como um todo. Quando l H2CONHJ = 0,200 
mol / L, a velocidade a 61,05 "C é 8,56 x 10~ mol L"1 s"1

. 

(a) Qual é o valor para a constante de velocidade, k? 
(b) Qual é n concentração de uréia nessa solução de
pois de 5,00 x 10' s se a concentração inicial é 0,500 
mol/ L? (c) Qual é a meia-vida para essa reação a 61,{}5 ºC? 
A velocidade de uma reação de primeira ordem é se
guida por esp<?Ctroscop ia, monitorando a absorção de 
um reagente colorido. A reação ocorre em uma céluJa 
de amostra de 1,00 cm e a única espécie colorida na 
reação tem uma constante de absortividade de 
5,60 x 1 O' cm •1 mor1 L. (a) Calcule a concentração inicial 
do reagente colorido se a absorbância for 0,605 no início 
da reação. (b) A absorbância cai para 0,250 e m 30,0 
min. Calcule a constante de velocidade em unidade 
de s·•. (c) Calcu le a meia-vida da reação. (d) Quanto 
tempo leva parn a absorblincia cair para 0,100? 
O ciclopentadieno (C~l-16) reage com ele mesmo para 
formar dicic lopentadieno (C10H1,). Uma solução de 
0,0400 mol / L d e C~i"I., foi nionitorada em função do 
tempo à medida que a reação 2C5H., C 1Ji12 

prossegue. Os segu intes dados foram coletados: 

Tem po (s) 

0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

0,0400 

0,0300 

0,0240 

0,0200 

0,0174 

Faça gráficos de tC~Hb l t't'rsus tempo, ln[C5HJ versus 
tempo e 1/[C~HJ 11ers11s tempo. QuaJ é a ordem da rea
ção? Qual é o valor da constante d e velocidade? 

14.83 (a) Duas reaç&>S têm valores idênticos de E •. Isso asse
gura que elas tenhan1 a mesma constante de velocida
de se realizadas a mesma temperatura? Justifique sua 
resposta. (b) Duas reações similares têm a mesma 
constante de velocidade a 25 ~e, mas a 35 ºC uma das 
reações tem constante de velocidade maior que a ou
tra. Explique essas observações. 

l-l.84 A constante de velocidade de primeira ordem para 
uma reação de certo composto orgânico com água va
ria com a temperatura como segue: 

T emperatura (K) Cons tante d e velocidade 
(s- ') 

300 

320 

340 

355 

3,2x 10 11 

J ,0 X 10-'I 
3,0 X ]0-11 

2,4 X 1Q"7 

A partir desses dados calcule a energia de ativação em 
unidade de kJ / mol. 

14.85 A decomposição de peróxido de hidrogênio é catali
sada pelo íon iodeto. Pensa-se que a reação catalisad a 
prossegue por um mecanismo de duas etapas: 
H20 2(nq) + 1 (nq) H20(/) + 10 -(nq) (lenta) 
10 -(nq) + H20 2(nq) H20(/) + 0 2(g) + [(nq) {rápida) 
(a) Supondo que a p r imeira etapa do mecanismo é a 
e tapa determinante da velocidade, determine a lei de 
velocidade para o processo como um todo. (b) Escre
va a equação química para o processo como um todo. 
(c) Identifique o intermediário, se houver algum, no 
mecanismo. 

14.86 Usando a Figura 14.20 como base, desenhe o perfil de 
energia para a decomposição do peróxido de hidrogê
nio catalisada pelo íon brometo. (a) RotuJe a curva 
com as energias de ativação para as reações [14.301 e 
["14.31 ). (b) Observe a partir da Figura 14.19(b) que 
quando Br (nq) fo r adicionado inicialmente, Br2 se 
acumula a té certa extensão durante a reação. O que 
isso nos diz sobre as velocidades relativas d as reações 
(14.301el 14.31)? 

114.87) O seguinte mecanismo foi proposto para a reação na 
fase gasosa de clorofórmio (CHCI,) e clo ro: 

k 
Etapa 1: C l2(g) k~i • 2Cl(g) (rápida) 

kz 
Etapa 2: C l(g ) + CHCl,(g ) HC~g)+ CC13 (g) (lenta) 

k1 
Etapa 3: Cl(g) + CCl3(g ) CCl4(g) (rápida) 

(a) Qual é a reação como um todo? (b) Quais são os in
termediários no mecanismo? (c) QuaJ é a molecularida
de cm cada uma das etapas elementares? (d) Qual é a 
etapa determinante da velocidade? (e) Qual é a lei deve
locidade prevista para esse mecanismo? (Dica: a ordem 
da reação como um todo não é um número inteiro.) 

[14.88] Em uma solução de hidrocarboneto, o composto de 
ouro (CH:i)lAuPH1 decompõe-se em etano (C2HJ e 
cm um composto de ouro diferente, (CH3)AuPH3• 

O seguinte mecanismo foi proposto para a decom
posição de (CH1hAu PH3: 



Etapa 1: 

Etapa 2: 

k1 

k_, 
k1 

(CH3 ) 3 Au -~ C}-16 + (C~) Au 

(rápida) 

(lenta) 
k3 

Etapa 3: (CH1 )Au + PH3 (CH 3 )AuPH 3 (rápida) 

(a) Qua.l é a reação como um todo? (b) Quais são os in
termediários no mecanismo? (e) Q ual 6 a moleculari
dade em cada uma das etapas elementares? (d) Qual é 
a etapa determinante da velocidade? (e) Qual é a lei 
de velocidade prevista para esse mecanismo? (0 Qual 
seria o efeito na velocidade de reação a adição de PH3 
à solução de (CH3hAuPH3? 

14.89 Uma das n'ujtas notáveis enzimas no organismo hu
mano é a anidrase carbônica, que catalisa a intercon
versão de ácido carbônico com dióxido de carbono e 
água. Se não fosse pela enzima, o organ ismo não po
deria livrar-se rápi.do o suficiente de C02 acumulado 
pelo metabolis1no das célu las. A enzima catalisa a de-

Exe rcícios cumulativos 

14.91 O pentóxjdo de dinitrogênio (N20~) decompõe-se em 
clorofórmio como um solvente para produzir N02 e 
0 2• A decon1posição é de prin1eira ordem con1 uma 
constante de velocidade a 45 "C de 1,0 x 10-s s-• . 
Calcule a pressão parcial de 0 2 p roduzido a partir d e 
l,OOLde0,600 mol/LdeN20 5 a 45°C por um período 
de 20,0 h se o gás é coletado em um recipiente de 
10,0 L. (Suponha que os produtos não se dissolvam 
em clorofórmio.) 

114.92) A reação entre iodeto de eti la e íon hidróxido em uma 
solução de etanol (C2fis0H), C2H~I(nlc) + 01-r(n/c) 
- - C:iHsOH(/) + r(a/c), tem energia de ativação de 

86,8 kJ / n10! e fator de freqüência de 2,10 X 1011 moi-1 L 
s-•. (a) Determjne a constante de velocidade a 35 ºC. 
(b ) Uma solução de KOH em etanol é preparada dis
solvendo-se 0,335 g de KOH em etanol para formar 
250,0 n1L de solução. Ana logan1ente, 1,453 g de C;i~l 
é dissolvido em etanol para forinar 250,0 m L de solu
ção. Volumes iguais das duas soluções são mistura
dos. Supondo que a reação é de primeira ordem em 
cada reagente, qual é a velocidade inicial a 35 ºC? (e) 
Qual reagente na reação limitante, supondo que a rea
ção prossiga até se comple tar? 

14.93 O zinco metállco dissolve-se em ácido clorídrico de 
acordo com a reação: 

Zn(s) + 2HCl(nq) ZnC12(aq) + H 2(g) 
Suponha que lhe peçam para estudar a cinética dessa 
reação monitorando a velocidade de produção de 
H2(g). (a) Usando um recipiente de reação, um manô
metro e qualq uer equipamento comum de laborató
rio, desenvolva un1 equipamento experin1en tal que 
lhe permita monitorar a pressão parcial de H2(g) pro
duzida em função do tempo. (b) Explique con10 você 
usaria o aparelho para determinar a lei de velocidade 
de reação. (e) Explique coa10 você usaria o aparelho 
para determinar a ordem de reação para [H~J para a 
reação. (d) Como você usaria o aparelho para deter
minar a energia de ativação da reação? (e) Explique 
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sidratação (libera para o ar) de até 107 moléct1las de 
C02 por segundo. Quais componentes dessa descri
ção co1Tespondem aos termos e11zir11n, substrato e 11ú-
111ero de rotnçtio? 

14.90 A enzirn.a invertnse catalisa a conversão da sacarose, 
um dissacarídeo, para açúcar invertido, un1a mistura 
de g licose e frutose. Quando a concentração de inver
tase é 4,2 x 10-1 mol/L e a concentração de sacarose é 
0,0077 mol/L, o açúcar invertido é formado a veloci
dade de 1,5 x 104 mol L- 1 s-•. Quando a concen tração 
de sacarose for dobrada, a velocidade de formação do 
açúcar invertido também o é. (a) Supondo que o mo
delo enzima- substrato seja operacional, a fraç.ào de 
enzima presa como um complexo é grande ou peque
na? Justifique sua resposta. (b) A adição de inositol, 
outro açúcar, dimmui a velocidade de formação do 
açúcar invertido. Sugira um mecanismo pelo qual isso 
ocorre. 

como você usaria o aparelho para determinar os efei
tos de variar a forma de Zn(s) de fitas metálicas para 
grânulos. 

14.94 A reação na fase gasosa de NO com F2 para fom1ar N'OF 
e Ftem energia de ativação de E. = 6,3 kJ/mol e um fator 
de freqüência de A = 6,0 X 108 mor1 L s-•. Acredita-se 
que a reação seja bimolecular: 

NO(g) + F2(g) NOF(g) + F(g) 
(a) Calcule a constante de velocidade a 100 ºC. (b) De
senhe as estruturas de Lewis para as moléculas de NO 
e de NOF, sabendo-se que a fórmuJa química para 
NOF é enganosa porque o átomo de nitrogênio é na 
realidade o átomo central na molécula. (c) Determine 
a es tru tura para a molécula de NOF. (d ) Desenhe um 
possível estado de transição para a formação de NOF, 
usando linhas pontilhadas para indicar ligações fra
cas que começam a se formar. (e) Sugira un1a razão 
para a baixa energia de ativação para a reação. 

14.95 O mecanismo para a oxidação de HBr por 0 2 para for
mar 2H20 e Br 2 é mostrado na Figura 14.62. (a) Calcule 
a variação tota l da entalpia-padrão para o processo da 
reação. (b) HBr não reage com 0 2 a velocidade mensu
rável à temperatura ambiente sob condições ordinárias. 
O que você pode inferir a partir disso sobre a n1agni
tude da energia de ativação para a etapa d eterminante 
da velocjdade? (e) Desenhe uma estrutura de Lewis 
plausível para o intermediário HOOBr. A qual com
posto familiar de hidrogê11io e oxigênio ele parece si
milar? 

14.96 As enzimas, catalisadores de sistemas biológicos, são 
n1ateriais de proteínas de alta massa n,oJecular. O sí
tio ativo da enzima é formado por un1 arranjo tridi
mensional da proteína na solução. Quando aquecida 
em solução, as proteínas sofrem des11at11rnção, um pro
cesso no qual a estrutura tridimensional da proteina 
desembaraça-se ou, no mínimo, desembaraça-se par
cialmente. O gráfico q ue acompanha esse exercicio 
mostra a variação com a temperatura da atividade de 
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tLma enzima típica. A atividade aumenta com a tem
peratura até um ponto acima da região de atuação 
normal da en1ima, para diminuir rapidamente com 
posterior aumento da temperatura. Qual o papel que 
a desnaturação tem na determinação da forma dessa 
curva? Como sua explicação se encaixa no modelo de 
chave e fechadura de ação da enzima? 

t 
<C 

E 
·;:i 
e: 
Q) 

~ 
Q) 

"O 
o: 

"O ·-> ·.e 
< 

o 50 100 
Temperatura (ºC) 

[14.97J Os n1etais geralmente formam vários cátions com 
diferentes cargas. O cério, por exemplo, forma íons 
Ce3' e Ce1

·, e o tálio forma íons Tl' e TJ3•. Os íons de 
cério e tálio reagem como segue: 

2Ce""(nq) + Tf'(nq) 2Ce3+(nq) + TIJ+(aq) 
Essa reação é muito lenta e acredita-se que ela ocorra 
em uma única etapa elementar. A reação é catalisada 
pela adição de Mn2'(nq), de acordo com o seguinte 
mecanismo: 

Ce~ º (nq) + Mn?>(aq) Cei.(nq) + MnJ+(nq) 
Ce~º(nq) + Mn3. (nq) Ce1'(nq) + Mn4. (nq) 
Mn4 (nq) + Tl '(nq) Mn2'(nq) + Tlh (nq) 

(a) Escreva a lei de velocidade para a reação não-catalisada. 
(b) O que é raro sobre a reação não-catalisada? Por que ela 
deve ser uma reação lenta? (e) A velocidade para a rea
ção catalisada é de primeira ordem em [Ce41 e de pri
meira ordem en1 íMn2

' ]. Com base nessa lei de velocida
de, qual dessas etapas no mecanismo catalisado é etapa 
determinante da velocidade? (d) Use os estados de oxi
dação disponíveis de Mn para comentar sobre sua ade
quação para catalisar essa reação. 

[14.98] As velocidades de muitas reações atmosféricas são 
aceleradas pela absorção de luz por um dos reagen
tes. Por exemplo, considere a reação entre o metano e 
o cloro para produzir cloreto de metila e cloreto de 
hidrogênio: 

Reação 1: CH4(g) + Cl2(g) CH3Cl(g) + HO(g) 
Essa reação é muito lenta na ausência de luz. Entre
tanto, Cl2(g) pode absorver luz para formar átomos 
de Cl: 

Reação 2: Cl2(g) + lrv 2Cl(g) 
Uma vez que os átomos de CI são gerados, eles podem 
catalisar a reação de CH4 e Cl2, de acordo com o se
guinte niecanisnio proposto: 
Reação 3: CH 1(g) + Cl(g) - -+ CH3(g) + HCl(g) 
Reação 4: CH3(g) + Cl1(g) CH3Cl(g) + Cl(g) 

As variações de entalpia e as energias de ativação 
para essas duas reações estão tabeladas a seguir: 

Reação e..H," (kj/mol) E. (kJ/mol) 

3 
4 

+4 

- 109 
'17 

4 

(a) Usando a entalpia de ligação para C'1 (Tabela 8.-l), 
determine o comprimento de onda de luz mais longo 
energético o suficiente para fazer com que a reação 2 
ocorra. Em qual porção do espectro eletromagnético 
essa luz é encontrada? (b) Usando os dados tabelados 
aqui, esboce um perfil energético quantitativo para a rea
ção catalisada representada pelas reações 3 e 4. (e) Usan
do as entalpias de ligação, estime onde os reagentes 
CH4(g) + Cl2(g) deverão ser colocados no seu diagrama 
do item (b). Use esse resultado para estimar o valor de E. 
para a reação CH4(g) + Cl2(g) CH3(g) + HO(g) + 
Cl(g). (d) As espt..~ics Cl(g) e CHl(g) nas reações 3 e 4 são 
radicais, átomos ou moléculas com elétrons desempare
lhados? Desenhe unia estrutura de Lewis de CH3 e veri
fique que ela é um radical. (e) A seqüênàa de reações 3 e 4 
compreende tun mecanismo em cadeia de radical Por que 
você acha que es..c;a reação é chamada 'reação em cadeia'? 
Proponha unia reação que tcnninará a reação em cadeia. 



Capítulo 

Equilíbrio químico 

as 1ulas práticas de quúnica você deve ter tido a oportw1idade 
de observar um número de reações químicas. Em alguns casos, pediram-lhe 
para ca lcular as quantidades de produtos formadas supondo que as reações se 
completavam, no sentido de que os reagentes limitantes eram todos consumi
dos. Na realidade, muitas reações não se completam, mas, em vez disso, apro
ximam-se de um estado de equilibrio no qual tanto os reagentes quanto os 
produtos estão presentes. Assim, depois de certo período de tempo, essas rea
ções parecem 'parar' - as cores param de mudar, os gases param de despren
der e assim por diante - antes que a reação se complete, levando a uma 
mistura de reagentes e produtos. 

Como exemplo, considere N 20 4 e N02 (Figura 15.1), os quais se intercon
vertem rapidamente. Quan.do N 20 4 puro congelado é aquecido acima de seu 
ponto de ebulição (21,2 ºC), o gás no tubo selado torna-se progressivamente 
mais escuro à medida que o gás incolor N 20 4 se dissocia em gás marrom N02 
(Figura 15.2): 

N20 4(g) ~ 2N02(g) 
Incolor Marrom 

Eventualmente a mudança de cor pára mesmo que ainda exista N 20.i no 
tubo. Picamos com uma mistura de N20 4 e N02 na qual as concentrações dos 
gases não variam n1ais. 

A condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em 
um sistema fechado param de variar com o tempo é chamada equilíbrio quí 
m ico . O equilíbrio quínúco ocorre quando ns reações opostas acontece1n a velocidades 
iguais: a velocidade na qual os produtos são formados a partir dos reagentes é 
igual à velocidade na qual os reagentes são forn1ados a partir dos produtos. 
Para que o equilíbrio ocorra, ne m os reagentes nem os produtos pode.o\ esca
par do sistema. 

Já encontramos vários processos de equilibrio. Por exemplo, o vapor acima 
de um líquido está em equiliôrio com a fase líqujda. am:t (Seção 11.5) A veloci
dade na qual as moléculas escapam da fase líquida para a fase gasosa é igual à 
velocidade na qual as moléculas na fase gasosa chocam-se na superfície e tor
nam-se partes do líquido. De forma sem elhante, em uma solução saturada d e 
cloreto de sódio está e.m equilíbrio com os íons dispersos em água. cmo (Seção 
13.2) A velocidade na qual os íons deixam a superfície sólida é igua l à velo
cidade na qual outros íons são removidos do líquido para ton1ar-se parte do 
sólido. Ambos os exemplos envolvem um par de processos opostos. No equilí
brio esses processos oposto ocorrem na mesma velocidade. 

... O que está por vir ~ 

• Começamos examinando o con
ceito de equilíbrio e definindo a 
consln11t·e de eqllilíbrio. 

• Ap.renderemos como escrever 
as expressiJes das co11stn11tes de 
equilíbrio para reações homo
gêneas e como interpretar a or
dem de grandeza de uma cons
tante de equili.ôrio. 

• A seguir aprenderemos como 
escrever as expressõe.-; das cons
tantes de equilíbrio para reações 
heterogêneas. 

• O valor de wna constante de 
equilíbrio pode ser calculado usan
do as concentrações dos reagentes 
e produtos no equilíbrio. 

• As constantes de equilib.rio po
dem ser usadas para determinar 
as concentrações no equilíbrio de 
reagentes e produtos, e para de
terminar o sentido no qual uma 
reação deve prosseguir para que 
o equilíbrio seja atingido. 

• O capítulo conclui com uma 
abordagem do princfpio de Le 
Cltâtelier, que determina conlo 
um sistema em equilíbrio rcspon
d.e às variações na concentração, 
volume, pressão e temperatura. 
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Figura 15.1 Estruturas das moléculas 
de N20 4 e N02• Ambas as substâncias 
são gases à temperatura ambiente e 
pressão atmosférica. O tetróxido de 
dinitrogênio (N20 4) é incolor, 
enquanto o dióxido de nitrogênio 
(N02) é marrom. As moléculas 
interconvertem-se rapidamente: 
N20 4(g) 2N02(g). 

I/') 

!:';. 

134° 
Tetróxido de dinitrogênio 

134º 
Dióxido de nitrogênio 

Os equilibrios químicos explicam grande número de fenômenos naturais e têm papéis importantes em muitos 
processos industriais. Neste e nos próximos dois capítulos exploraremos os equillbrios químicos com alguns deta
lhes. Aqui aprenderemos como expressar a posição de equilibrio de uma reação em termos quantitativos e estuda
remos os fatores que determinam as concentrações relativas dos reagentes e produtos no equilíbrio. Começaremos 
explorando a relação entre as velocidades das reações opostas e como essa relação leva ao equilibrio químico . 

• 

l 

(a) (b) 

1 
1 

' 

• 

N02 

' 
f 

(e) 

,.. ...-! ! :i: .._ ~ 
... 4 .... ~ 

' ~ r 
Figura 15.2 Estabelecimento de um equilíbrio entre N20 4 (cinza) e N02 (vermelho). (a) N20 4 congelado é quase incolor. 
(b) À med ida que N20 4 é aquecido acima de seu ponto de ebulição, ele começa a se dissociar em gás marrom. 
(c) Eventualmente a cor pára de mudar à medida q ue N20 4(g) e N02(g) atingem pressões parciais nas quais são 
interconvertidos na mesma velocidade. Os dois gases estão em equilíbrio. 
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15.1 Conceito de equilíbrio 

Vamos começar examinando as reações na fase gasosa para, em seguida, ampliaJ· a abordagem a fim de incluir 
os sólidos, os líquidos e as soluções aquosas. À proporção que considerarmos esses tópicos, descobriremos que fre
qüentemente precisamos expressar as con.cenh·ações relativas dos reagentes e produtos presentes nas várias mistu
ras no equilíbrio. Para os gases expressaremos as concentrações como pressões parciais (e1n atmosferas). - (Seção 
10.6) Para os solutos na solução usare1nos as concentrações em quantidade de matéria. Agora, vamos considerar o 
estado de equilíbrio. 

No equilíbrio a velocidade na qual os produtos são formados a partir dos reagentes é igual à velocidade na 
qual os reagentes são formados a partir dos produtos. Podemos usar alguns dos conceitos desenvolvidos no Capí
tulo 14 para ilustrar como o equilíbrio é atingido. Vamos imaginar que temos uma reação simples na fase gasosa, 
A(g) B(g), e que tanto a reação direta quanto a inversa, B(g) A(g), são processos e lementares. Como 
aprendemos na Seção 14.6, as velocidades dessas reações u11imoleculares são: 

Reação direta: A --> B Velocidade= k,1 [A] 

Reação inversa: B -->A Velocidade= k; (B] 

[15.l] 

[15.2] 

onde k" e k; sã.o as constantes de velocidade para as reações direta e inversa, respectivamente. Para substâncias ga
sosas, podemos usar a equação de gás ideal (Seção 10.4) para converter entre concentração (em quantidade de ma
téria, e) e pressão (em atm): 

PV=RT, logo n =(n/V)=(P/RD 

Para as substâncias A e B, portanto, 

As velocidades para as reações direta e inversa podem, assim, ser expressas como: 

. PA 
.Reação direta: Velocidade= kd -

RT 

Reação inversa: 
p 

Velocidade= k1 -
8 

RT 

[15.3] 

[15.4] 

Agora vamos supor que comecemos com o composto A puro em um recipiente fechado. À med.ida que A reage 
para formar o composto B, a pressão parcial de A diminu.i enquanto a pressão parcial de B aumenta (Figura 15.3 
(a}). Conforme P" diminu.i, a velocidade da reação direta diminui, como na Figura 15.3(b). De forma similar, à me
dida que P8 aumenta, a velocidade da reação inversa aun1enta. Eventualn1ente a reação atinge um ponto no qual 
as velocidades direta e inversa são as mesmas (Figura 15.3(b)); os compostos A e B estão em eqi.1ilíbrio. No equi
líbrio, conseqüentemente, 

Rearranjando a equação e cancelando os termos RT, ten1os: 

nl ·o ... 
nl o.. 
o 

•nl 

~ 
o.. 

PA / RT 1 
• 1 

1 

Equilíbrio atingido 

PA/RT 

Pa / RT 

QL----L--------1 
Ternpo

(a) 

(P8 /RT) P6 kd 
~~-=-=-= uma constante 
(P.., !RT) P.., k ; 

kd(PA/RT) , Equilíbrio atingido 

:(velocidades são iguais) 

1 
1 
1 
1 

k;(Ps!RT)1 
1 

Tempo-

(b) 

[15.5] 

Figura 15.3 Alcançando o 
equilíbrio químico para a reação 
A B. (a) A reação do 
composto puro A, com uma 
pressão parcial inicial P,,. • Após um 
tempo as pressões parciais de A e B 
não variam. A razão é que (b) as 
velocidades da reação direta, 
kJ PA/RT), e da reação inversa, 
k;(PafRT), tornam-se iguais. 
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O quociente das duas constantes como kd e k1 é por si só un1a constante. Assim, no equlhbrio a razão entre as 
pressões parciais de A e B é igual à constante, como n1ostrado na Equação 15.5. (Consideraremos essa constante na 
Seção 15.2.) Não faz diferença se começamos com A ou B, ou até mesmo com uma mistura dos dois. No equilibrio a 
razão é igual a u1n valor especifico. Portanto, existe um importante limite nas proporções de A e B no equilíbrio. 

Como o equilíbrio é estabelecido, as pressões parciais de A e B não mais variam (Figura 15.3(a)). O resultado é 
uma 1nistura e111 equilíbrio de A e B. Entretanto, apenas porque a composição do equilíbrio permanece constante com o 
tempo não significa que A e B param de reagir. Ao contrário, o equilibrio é dinân1ico. ciao (Seção 11.5) O composto A 

A química no trabalho O processo de Haber 

+ HH + HH + HH + 

Figura 15.4 O processo de Haber é usado para converter N2(g) e H2(g) em NH3{g), um processo que, apesar de 
exotérm ico, precisa quebrar a ligação t ripla muito forte em N2• 

Apresentamos o quadro' A química e a vida' na Seção 14.7 
que aborda afíxnção de 11itrogê11in, processo que converte gás 
N1 em amônia, que pode ser incorporado aos seres vivos. 
Aprendemos que a enzima ni trogenase é responsável por ge
rar a maioria do nitrogênio fixado essencial ao crescimento 
das plantas. Entretanto, a quantidade de alimentos necessá
ria para alirnentar a população mundial sempre crescente 
ultrapassa a fornecida pelas plantas que fixam nitrogênio, 
logo a agricultura humana necessita de quantidades subs
tanciais de fertilizantes à base de amônia que possam ser 
aplicados diretamente às áreas de colheita. Portanto, de to
das as reações químicas que os homens aprenderan1 a reali
zar e controlar para proveito próprio, a síntese da amônia a 
partir de hidrogênio e nitrogênio atmosférico é a mais impor
tante. 

Em 1912 o químico alemão Fritz 'Haber (1868-1934) desen
volveu u m processo para sintetizar amônia diretamente a 
partir de nitrogênio e hidrogênio (Figura 15.4). O processo é 
algu1nas vezes chamado processo Haber-Bosch também para 
hon1enagear Karl Bosch, engenheiro que desenvoh•eu o 
equipamento para a produção industrial de amônia. A en
genharia necessária para implementar o processo de Haber 
requer o uso de temperaturas e pressões (apro.xin1adan1ente 
500 ºC e 200 atm) difíceis de se atingir naquela época. 

O processo de Haber fornece un1 exemplo historicamente 
interessante do impacto complexo da química em nossas vi
das. No começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Ale
manha dependia dos depósitos de nitrato no Chile para os 
compostos contendo nitrogênio necessários para a fabrica
ção de explosivos. Durante a guerra o bloqueio naval dos ali
ados na An1érica do Sul cortou esse suprimento. Entretanto, 
pela fixação de nitrogênio do ar, a Alemanha foi capaz de 
continuar a produzir explosivos. Os especialistas estimaram 
que a Primeira Guerra Mundial teria terminado antes de 
1918 se não fosse o processo de Haber. 

A partir desse começo infeliz como fator decisivo na guer
ra in ternacional, o processo de Haber tomou-se a principal 
fonte mundial de nitrogênio fixado. O mesmo processo que 
prolongou a Primeira Guerra Mundial permitiu aos cien~s-

tas sintetizar fertilizantes que aumentaram a produç.:io de 
grãos, salvando em conseqüência milhôes de pessoas da ma
nição. Aproximadamente 18 bilhões de quilogramas de amô
nia são fabricados anual.ruente nos Estados Unidos, 
principalmente pelo processo de Haber. A amônia pode ser 
aplicada diretamente ao solo como fertilizante (Figura 15.5). 
Ela também pode ser convertida em sais de amônio - por 
exemplo, sulfato de amônio, (NH4)2S04, ouhidrogenofosfato 
de amônio, (NH4) 1HP04 - que, por sua vez, são usados con10 
fertilizantes. 

Haber foi um alemão patriótico que deu apoio entusiástico 
ao esforço de guerra do seu país. Ele serviu como chefe do 
Serviço de Guerra Química da Alemanha durante a Primeira 
Guerra MundiaJ e desenvolveu o uso do cloro como uma 
arma de gás de veneno. Conseqüentemente, a decisão de 
premiá-lo com o Prêmio Nobel de Química em 1918 foi obje
to de considerável controvérsia e críticas. Entretanto, a ironia 
final veio em 1933, quando Haber foi expulso da Alema11ha 
porque era judeu. 

Figura 15.5 Amônia líquida, produzida pelo processo de 
Haber, pode ser adicionada d iretamente ao solo como 
fertilizante. O uso agrícola é a maior aplicação individual 
de NH3 fabricad o. 
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ainda está se convertendo no composto B, e Bem A, mas no equillbrio ambos os processos ocorrem na mesma velo
cidade, de forma que não existe variação líquida em suas quantidades. Para indicar que a reação prossegue tanto no 
sentido direto quanto no inverso, usan1os uma seta dupla: 

A B 

Esse exemplo ilustra que as reações opostas levam naturalmente à situação de equihbrio. Para examinar o 
equiltbrio para lLm sistema químico real, atentaremos para reação química. importante: síntese da amônia a partir 
de nitrogênio e hidrogênio: 

[15.6] 

Essa reação é a base do processo de Haber para sintetizar amônia. 

15.2 A constante de equilíbrio 

O processo de Haber combina N 2 e H 2 em um tanque a uma pressão total de várias centenas de atmosferas, na 
presença de um catalisador, ea temperatura de várias centenas de graus Celsius. Os dois gases reagem para formar 
amônia sob essas condições, mas a reação não leva ao consumo completo de N 2 e H 2• Em vez disso, em algum mo
mento a reação parece parar, com os três componentes da mistura da reação presentes ao mesmo tempo. 

A maneira pela qual as concentrações de H2, N2 e Nfii variam com o tempo é n1ostrada na Figlrra 15.3(a). As 
quantidades relativas de N2, Hz e NH3 no equilJbrio não dependem da quantidade de catalisador presente. Entre
tanto, dependem das quantidades relativas de H 2 e N2 no início da reação. Alén1 disso, se apenas a amônia coloca
da no tanque sob as mesmas condições, uma mistura em equilíbrio de N2, Hz e NH:i será formada. As variações nas 
pressões parciais como função do tempo para essa situação são mostradas na Figura 15.6(b ). No equiltôrio as pres
sões parciais de H 2, N2 e NHJ são as mesmas, importando se a mistura de partida era em razão molar de 3: 1 de H 2 e 
N2 ou NH3 puro. A condição de equilíbrio pode ser atingida a partir de qualquer sentido. 

Anteriormente vimos que quando a reação A(g) B(g) atinge o equihbrio, a raz.1.o das pressões parciais de 
A e B tem valor constante (Equação 15.5). Uma relação similar determina as pressões parciais de N2, H2 e NH3 no 
equihbrio. Se fôssemos variar sistematicamente as quantidades relativas desses três gases na mistura de partida e a 
seguir analisar as misturas de gases no equilíbrio, poderíamos determinar a relação entre as pressões parciais no 
equiltôrio. Os químicos realizaram estudos desse tipo em outros sistemas químicos no século XIX, antes do traba-
1110 de Haber. Em 1864, Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) e Peter Waage (1833-1900) postularam a lei da 
ação da massa, que expressa a relação entre as concentrações (expressas como pressões parciais para gases e con
centração em quantidade de matéria para soluções) dos reagentes e produtos presentes no equilibrio em qualquer 
reação. Suponha que tenhamos a seguinte equação geral de equiltbrio: 

nA +bB ==cC+dD [15.7] 

onde A, B, C e D são as espécies químicas envolvidas, e n, b, e e d são coeficientes na equação química balanceada. 
De acordo com a lei de ação da massa, a condição de equilíbrio é expressa pela seguinte equação quando todos os 
reagentes e produtos estiverem na fase gasosa: 

1 Equilíbrio atingido ..... 1 "' ·- 1 u 
~ 

~ 
1 

o.. 1 
o 1 

•<U • H2 ~ .... '- NH3 e., 
N7 ./ 

Tempo 

(a) 

"' ·o .... 
"' o.. 
o 
"" i'.... 
~ /__ p.. 

1 Equilíbrio atingido 1 
1 
1 
1 
1 
1 H2 1 

NH3 • N2 1 

Tempo 

(b) 

[15.8] 

Figura 15.6 Variação nas pressões 
parciais em direção ao equilíbrio para 
N2 + 3H2 2NH3• (a) O equilíbrio 
é atingido começando com H2 e N 2 na 
proporção de 3 : 1 . 
(b) O equilíbrio é atingido começando 
com NH3• 
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Quando os reagentes e os produtos estão todos en1 solução, a condição de equilibrio é expressa pelo mesmo 
tipo de equação, mas com concentrações em quantidade de matéria. 

[C]' [D]d 
K =---

rq [A]ª [B]e 
[15.9] 

Chamamos essa relação de expressão da constante de equilíbrio (ou simplesmente expressão de equilíbrio) 
para a reação. A constante de equilibrio K,.,,, que chamamos constante de equilíbrio, é o valor numérico obtido 
quando substitui mos as pressões parciais ou concentrações molares reais no equihbrio na expressão da constante 
de equiliôrio. 

Em geral, o numerador da expressão de constante de equilibrio é o produto das concentrações (expressas co1no 
pressões parciais para espécies gasosas e como concentração em quantidade de matéria para espécies aquosas) de 
todas as substâncias no lado do produto da equação de eguilibrio, cada uma elevada a uma potência igual ao seu 
coeficiente na equação balanceada. O denominador é derivado, de modo semelhante, do lado do reagente da equa
ção de equilibrio. Para a reação A(g) B(g), a expressão de equilíbrio é K,,

1 
= P8f>A, em concordância com a 

Equação 15.5. Para o processo de Haber (Equação 15.6), a expressão da constante de equilíbrio é: 

K = (PNH,)2 
•q p (P )3 

N, H, 

Observe que un1a vez que sabemos a equação química balanceada para um equilíbrio, podemos escrever a 
expressão da constante de equilíbrio mesmo que não saibamos o mecanismo da reação. A expressão da co11sta11te de 
equilíbrio depende apenas da estequion1etria ria reação, e não de seu 111eca11is1no. 

O valor da constante de equili'brio a certa tempera tura não depende das quantidades inicüüs de reagentes e 
produtos. Também não importa se as outras substâncias estão presentes, desde que elas não reajam com reagente 
ou produto. O valor da constante de equilíbrio varia apenas com a temperatw:a. 

Podemos ilustrar como a lei da ação da massa foi descoberta empiricamente, considerando o equilíbrio na fase 
gasosa entre o tetróxido de dinitrogênio e o dióxido de nitrogênio: 

[15.10] 

A Figtira 15.2 mostra esse equilíbrio sendo atingido depois de iniciar com N20~ p uro. Como N02 é mar
roll1-escuro e N20 4 é incolor, a quantidade de N02 11a mistura pode ser deter111inada medindo-se a intensidade da 
cor marrom da mistura de gases. 

A expressão de equilíbrio para a Equação 15.10 é: 

[15.11) 

Como podemos determinar o valor nun1érico para K,., e verificar que é uma constante independente das quan
tidades de partida de N02 e N20 4 

7 Poderíamos realizar experimentos nos quais começamos com vários tubos sela
dos contendo <li.ferentes pressões parciais de N02 e N20 4, como resumido na Tabela 15.1. Os tubos são mantidos a 
100 ºC até que n enhun1a variação posterior na cor do gás seja observada. Em seguida, analisamos as misturas e 
de termin amos as pressões parciais de N02 e N20 4 no equilíbrio, como mostrado na Tabela 15.l. 

TABELA 15.1 Pressões parciais iniciais e no equilíbrio (P) de N20 4 e N02 a 100 ºC 

Pressão parciaJ Pressão parcial Pressão parcial de 
inicial de N 20 4 inicial de N02 N 20 4 no equilíbrio Pressão parcial de 

Experimento (atm) (atm) (atm) N 0 2 no equi líbrio (atm) K,q 

1 0,0 0,612 0,0429 0,526 6,45 

2 0,0 0,919 0,0857 0,744 6,46 

3 0,0 1,22 0,138 0,944 6,46 

4 0,612 0,0 0,138 0,944 6,46 
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Figura 15.7 Como visto na Tabela 
15.1, a mesma mistura em equilíbrio é 
produzida começando com 1,22 atm 
de N02 (experimento 3) ou com 
0,612 atm de N20 4 (experimento 4). 

Para avaliar a constante de equilibrio, K"I' as pressões parciais no equilíbrio são inseridas na expressão da constante de 
equilíbrio (Equação 15.11). Por exen1plo, usando o primeiro conjunto de dados, P No,= 0,526 abn e P N,o. = 0,0429 atm: 

K = (P N0,)2 (0,526)2 = 6 45 
<'1 PN,o, 0,0429 ' 

Procedendo da mesma forma, os valores de K"I para outras amostras foram calculados, como relacionados na 
Tabela 15.1. Observe que o valor de K.,

1 
é constante (K"l = 6,46, dentro dos Hmites 

do erro experimental) mesmo que as pressões iniciais variem. Além disso, os re- (1 ATIVIDADE 

sultados do experin1ento 4 mostram que o equihbrio pode ser atingido come- ~'; Constante de equilíbrio 

çando com N20 4 ou com N02• Isto é, o equilíbrio pode ser atingido a partir de 
an1bos os sentidos. A Figura 15.7 mostra como tanto o experimento 3 quanto o 
experimento 4 resultam na mesma mistura em equilíbrio mesmo um começando com 1,22 abn de N02 e o outro 
com 0,612 atn1 de N20 4• 

COMO FAZER 15.1 

Escreva a expressão de equilíbrio para Krq para as seguintes reações: 

(a) 203(g) 301(g) 
(b) 2NO(g) + Cl2(g) 2NOCl(g) 

(e) Ag+(aq) + 2NH~(aq) ~= Ag(NH~)2•(aq) 

Solução 

Análise: dadas três equações, pede-se escrever uma expressão da constante de equilíbrio para cada uma delas. 

Planejamento: usando a lei da ação de massa, escrevemos cada expressão como um quociente. O quociente tem os 
tern1os da concentração dos produtos multiplicados juntos e cada um elevado à potência de seu coeficiente estequio
métrico na equação balanceada, dividido pelos termos da concentração dos reagentes multiplicados juntos e cada um 
elevado à potência de seus coeficientes estequiométricos. 

Resolução: (a) Para uma reação na fase gasosa, usan1os as pressões parciais dos produtos e reagentes para os termos 
de concentração: 

(b) Analogamente, temos: 

K = (Po,)3 
r~ ( P. )2 o, 

(e) Para uma reação aquosa, usamos as concentrações molares dos produtos e reagentes para os lermos de concentração. 

K = lAg(NH3)2'l 
"' [Ag'll~Y 
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PRATIQUE 

Escreva a expressão da constante de equilíbrio para (a) H2(g) + l1(g) ;::::::= 2Hl(g), (b) Cd2 
... (aq) + 

4Br-(nq) CdBr}-(nq). 

Respostas: (a) k = (P111 )
2 

• (b) k = !CdBr~ 
2

" ) • 

"' P. P. ' 07 [Cd2.)IBr- ]~ 
H 1 1: 

[Reagentes , = = 1 Produtos 

(a) K,.1>> 1 

Reagentes == 1 Produtos ~ 
• 

(b) K,,, << 1 

Figura 15.8 A expressão de equilíbrio tem 
produtos no numerador e reagentes no 
denominador. (a) Quando Keq » 1, existem 
mais produtos que reagentes no equilíbrio, e 
o equilíbrio supostamente localiza-se à 
direita. (b) Quando Keq << 1, existem mais 
reagentes que produtos no equilíbrio, e o 
equilíbrio supostamente localiza-se à 
esquerda. 

COMO FAZER 15.2 

Ordem de grandeza das constantes de equilíbrio 
As constantes de equilíbrio poden1 ser muito grandes ou n1Lúto 

pequenas. A ordem de grandeza da constante fornece-nos informa
ções importantes sobre a composição de un1a mistura em equiliôrio. 
Por exemplo, considere a reação entre os gases monóxido de carbono 
e cloro a 100 ºC para formar fosgênio (COCl.J, gás tóxico usado na fa
bricação de determinados polímeros e iilSet:icidas. 

p 
CO(g) + C12(g) COC~(g) K = coa, = 1,49 x 108 

.,, PcoP c1, 

Para que a constante de equilíbrio seja grande, o numerador da 
expressão da constante de equilíbrio deve ser muito maior que o de
nominador. Assin1, a concentração de COCl2 no equilíbrio deve ser 
muito maior que as concentrações de CO ou C12; uma mistura em 
equilíbrio dos três gases é basicamente COCl2 puro. Dizemos que esse 
equiliôrio encontra-se à direita (isto é, no sentido do produto). Analoga
mente, uma constante de equilíbrio muito pequena indica que a mis
tura no equilíbrio contém reagentes em sua maioria. Então dizemos 
que o equiliôrio encontra-se à esquerda. En1 geral, 

K..., ~ 1: equiliôrio encontra-se à direita; predonti.t1am os produtos. 

K"l « 1: equihôrio encontra-se à esquerda; predominam os reagentes. 

Essas situações estão resumidas na Figura 15.8. 

A reação de N2 con1 0 2 para formar NO poderia ser considerada uma maneira de 'fixar' nitrogênio. 

N2(g) + 0 2(g) 2NO(g) 

O valor para a constante de equilíbrio para essa reação a 25 ºC é Krq = 1 x 10-..'D. Descreva a praticabilidade dessa reação 
para a fixação de njtrogênjo. 

Solução 

Análise: pede-se con1entar sobre a utilidade de uma reação com base na ordem de grandeza de sua constante de 
equilíbrio. 

Planejamento: consideraremos a ordem de grandeza da constante de equilíbrio para determinar se essa reação é prá
tica ou não para a produção das espécies desejadas . 

Resolução: como K"l é muito pequeno, muito pouco NO será formado a 25 ºC. O equilíbrio encontra-se à esquerda, 
favorecendo os reagentes. Conseqüentemente, essa reação é uma escolha extremamente ruim para a fixação de ni
trogênio, pelo menos a 25 ºC. 

PRATIQUE 

A constante de equilíbrio para a reação H2(g) + 12(g) 2Hl(g) varia com a temperatura como segue:~= 794 a 298K; 
K01 = 54 a 700 I<. A formação de HJ é mais favorecida a temperatura mais alta ou mais baixa? 

Resposta: ela é favorecida a temperatura mais baixa porque K,~ é maior. 
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O sentido da equação química e K~q 

Uma vez que um equiHbrio pode ser abordado a partir de qualquer sentido, o sentido no q~ual escrevemos a 
equação química para um equi líbrio é arbitrário. Por exen1plo, ten1os visto que podemos representar o equilíbrio 
N20 4 - N02 como: 

Para essa equação, podemos escrever: 

K = (PNo,)2 
"I p 

N 20 1 

(a 100 ºC) [15.12] = 6,46 

Poderíamos igualmente considerar esse mesmo equilibrio em termos da reação inversa: 

A expressão de eqLúlíbrio é dada por: 

p 
K = N,o, = 0,155 (a 100 ºC) 

"1 (P )2 
N02 

l15.13] 

A Equação 15.13 é exatamente a recíproca da Equação 15.12. A expressiio rln constante de equilíbrio pnrn uma reaçiio 
escrita en1 u111 sentido é n reciproca da escrita 110 sentiiio inverso. Em conseqüência, o valor numérico da constante de 
equilíbrio para a reação em um sentido é recíproco àquele para a reação inversa. 
Ambas as expressões são igualmente válidas, mas não faz sentido dizer que a () ANIMAÇÕES 

constante de equilíbrio entre N02 e N 20 4 é 6,46 ou 0,155, a menos que indique- ~'; NO,, N,o. 
mos con10 a reação de equilíbrio está escrita e também especifiquemos a tem-
peratura. 

COMO FAZER 15.3 

(a) Escreva a expressão para K.., para a seguinte reação: 
2NO(g) ~ N1(g) + 0 2(g) 

(b) Usando a informação de "Como fazer 15.2", determine o valor dessa constante de equilíbrio a 25 ºC. 

Solução 
Análise: pede-se escrever uma expressão para a constante de equilíbrio e determinar o valor da constante de equilí
brio para o equilíbrio gasoso. 
Planejamento: como antes, escrevemos a constante de equilibrio como un1 quociente de produtos sobre reagentes, 
cada um elevado à potência que é iguaJ ao seu coeficiente na equação balanceada. Podemos determinar o vaJor da 
constante de equilíbrio relacionando a expressão da constante de equilíbrio que escrevemos para essa reação com a 
expressão da constante de equilíbrio de "Como fazer 15.2". 

Resolução: (a) Escrevendo os produtos sobre os reagentes, temos: 
p P. 

K = N' o, 
rq (PN0)1 

(b) A reação é exatamente o inverso da apresentada em "Como fazer 15.2". Portanto, tanto a expressão da constante de 
equilíbrio quanto o valor numérico da constante de equilíbrio são recíprocos aos de "Como fazer 15.2". 

p P. 1 
K = N, o, = = 1 X 1030 

• .., (PN0)2 1X10-J(l 

Independentemente da maneira como expressamos a constante de equilíbrio entre NO, N2 e 0 2, a 25 ºC ele apresen
ta-se do lado que favorece N 2 e 0 2• 

PRATIQUE 

Para a formação de NH3 a partir de N 2 e H2, N2(g) + 3H2(g) ::;::=:= 2NH3(g), K"' = 4,34 x 10-3 a 300 ºC. Qual é o valor de 
K,,

1 
para a reação inversa? 

Resposta: 2,30 x 102 
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Outras maneiras de manipular as equações químicas e os valores de K eq 

Exatamente como os valores de K.., das reações direta e inversa são recíprocos um ao outro, as constantes de 
equilibrio das reações apresentadas de oi1tras maneiras também estão relacionadas. Por exemplo, se fôssemos 
multiplicar o equilibrio N 20 4 - N02 original por 2, teríamos: 

A expressão da constante de equilíbrio para essa equação é: 

K = (PNo, )~ 
•<1 (P )2 

N20, 

que é simples1nente a expressão da consta_nte de equilíbrio para a equação original, dada na Equação 15.11, ao qua
drado. Como a nova expressão da constante de equihbrio é igual à constante original ao quadrado, a nova constan
te de egujlíbrio é igual à constante original ao quadrado, nesse caso 6,422 = 41,7 (a 100 "C). 

Algumas vezes, como em problemas nos quais utilizamos a lei de Hess (Seção 5.6), devemos usar as equações 
montadas em duas ou mais etapas. Obten1os a equação liquida somando as equações individuais e cancelando os 
termos idênticos. Considere as duas reações seguintes, suas expressões das constantes de equilibrio e suas cons
tantes de equilíbrio a 100 "C: 

2NOBr(g) ~ 2NO(g) + Br2(g) K.,, = 0,42 

Br2(g) + C!i(g) ~ 2BrCl(g) 

Aso.ma dessas duas equações é: 

2NOBr(g) + Cl1(g) ~ 2NO(g) + 2BrCl(g) 

e a expressão da constante de equilíbrio para a equação líquida é: 

K =(PN0)2 (PBrC1)2 
"' (P )z p i 

NOl!r 0 

Essa expressão da constante de eqiLilibrio é o produto das expressões para as etapas individuais. Como a 
expressão da constante de equilibrio da equação líquida é o produto das duas expressões, sua constante de 
equilíbrio é o produto das duas constantes de equilibrio individuais: 0,42 x 7,2 = 3,0. 

Para resumir: 
1. A constante de equiJJbrio de uma reação no sentido inverso é o inverso da constante de equihbrio da reação 

no sentido direto. 
2. A constante de equilibrio de uma reação multiplicada por um número é a constante de equilíbrio elevada à 

potência igual àquele número. 
3. A constante de equilíbrio para uma reação líqwda montada em duas etapas é o produto das constantes de 

equilibrio para as etapas indjviduais. 

COMO FAZER 15.4 

Dada as seguintes informações: 

HF(aq) ::=~ W(aq) + F(aq) 

H2C20 4(aq) 2H.(aq) + C20 4
2"(aq) 

determine o valor da constante de eql.ülíbrio para a seguinte reação: 

K.,, = 6,8 X 104 

K.,, = 3,8 x 1 O°" 

2HF(aq) + c,_o/ -(aq) 2F(aq) + H 2C20 4(aq) 

Solução 
Análise: dadas duas equações e as constantes de equilíbrio correspondentes, pede-se determinar a constante de equi
líbrio de uma terceira equação, relacionada com as duas primeiras. 
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Planejamento: não poden1os simplesmente son1ar as duas primeiras equações para obter a terceira. Em vez disso, 
precisamos determinar como manipular as equações para chegar às etapas que somaremos para nos fornecer a equa
ção desejada. 

Resolução: se multiplicarmos a prime.ira equação por 2 e alterarmos adequadamente a constante de equilibrio (ele
vando-a ao quadrado), obteremos: 

2HF(aq) 2W(nq) + 2JT(nq) K...., = 4,6 x 10-1 

Invertendo a segunda equação e fazendo a mudança adequada na constante de equilíbrio (tomando seu recíproco), 
obtemos: 

2W(aq) + C20 /-(aq) ~C20.(aq) K"' = 2,6 x 105 

Agora temos duas equações que, somadas, fornecem a equação líquida; podemos multiplicar os valores de K"' indivi
duais para obter a constante de equilíbrio desejada. 

2HF(aq) 2H'(aq) + 2F(nq) 

21-r(nq) + C20 4 
2-(nq) H1C20 1(aq) 

2HF(nq)+ C20 , 1" (aq) 2F- (nq) + H2C10 4 (aq) 

Km= (4,6 X 10-7
) {2,6 X 105) = 0,12 

PRATIQUE 

Dada a seguinte informação a 700 K, K,'I = 54,0 para a reação H2(~) + 12(g) 2HT(g), e K..., = 1,04 x 1 o-i para a reação 
N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g), determine o valor da constante de equilíbrio para a reação 2NH3(g) + 3!i(g) 
6HI(g) + N2{g) a 700 K. 
Resposta: 1,51 x 109 

Unidades das constantes de equilíbrio 
Você deve ter notado que ner1hum dos valores de Keq tem qualquer unidade associada a ele, mes1no que as 

pressões e concentrações que entram nas expressões de equiliôrio tenham unidades de atmosferas e mol por litro, 
respectivamente. Isso acontece porque os valores que substitu.ímos na expressão de equilíbrio são na realidade 
razões entre pressão e pressão de referência, P,..1, ou entre a concentração molar e uma concentração de referência, 
c,f/' A pressão de referência, para as pressões expressas en1atmosferas,é1 atn1. A concentração de referência, para a 
concentração expressa em concentração em quantidade de matéria, é 1 mol/L. Por exemplo, considere o eguilibrio 
N20~(g) 2NO(g). A expressão da constante de equilíbrio para essa equação é dada pela Equação 15.11. Se fôs
semos simplesmente substituir as pressões parciais na expressão, obteríamos um valor de K,q co.m múdades de 
ahn. Primeiro dividindo cada pressão parcial pela pressão de referência (1 ahn), eliminamos as unidades de atmos
feras e obtemos uma constante de equilíbrio que é adimensional. 

(P NO IP ref )2 
K = ' 

"1 (PN,o, fPnf) 
[15.14] 

O mesn10 vale para os equiliôrios aquosos. Simplesmente substituindo as concentrações molaxes na expressão 
da constante de equiliôrio para a formação de Ag(NH3}/ '(aq) a partir de Ag•(aq) e NH3(aq) ("Como fazer 15.1") pro
duziria uma constante de equilíbrio com unidade de mol-2 L2

• Entretanto, dividindo-se a principio cada concentra
ção por 1 mol/ L elimina-se a unidade e fornece-nos a constante de equilíbrio adimensional desejada. Como cada 
grandeza usada na expressão da constante de equilíbrio é apresentada sem dimensão pela divisão por tuna gran
deza de referência, podemos usar as pressões parcirus e as conce11trações molares na mesma expressão, quando for 
o caso, como veremos na Seção 15.3. No restante deste livro, não mostraremos a divisão pela pressão ou concentra
ção de referência explicitamente porque o respectivo valor numérico do resultado não varia. 

15.3 Equilíbrios heterogêneos 

Muitos equibôrios, como o sistema hidrogênio-nitrogênio-amônia, envolvem todas as substâncias na 1nesma 
fase. Tais equilíbrios são chamados equilíbrios homogêneos. Em outros casos, as substâncias no equilíbrio estão 
em fases diferentes, dando origem aos equilíbrios h eterogêneos. Como exemplo, considere a dissolução de clore
to de chumbo(II) (PbCl2). 
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[15.15j 

Esse sis tema consiste em um sólido em equibbrio com duas espécies aquosas. Se escrevermos a expressão da 
constante de equiliôrio para esse processo da maneira normal, obteremos: 

[Pb 2·1 l c1 -12 

K,q = [PbCl2] [15.16] 

Esse exemplo apresenta um problema que não encontramos anteriormente: como expressarmos a concentra
ção de uma substância sólida? Apesar de ser possível expressar a concentração de um sólido em termos de niols 
por unidade de volume, fica claro ser desnecessário expressar a concentração de um sólido para o propós ito de es
crever as expressões das constantes de equilíbrio. Lembre-se da última seção: o que realmente é substituído e1n 
uma expressão de equilíbrio é uma razão entre a concentração (ou pressão parcial) e o valor de referência. O mes
mo vale para substâncias puras, independentemente de elas serem sólidas ou líquidas, e a concentração de referên
cia para qualquer substância pura é simplesmente a da substância pura mesmo. Conseqüentemente, a divisão pela 
concentração de referência para qualquer sólido puro ou líquido puro resu lta en1 l, tomando desnecessário que 
sólidos e líquidos apareçam na expressão da constante de equilíbrio. Portanto, se 11n1 sólido ou u111 líquido puro está 

CaO CaC03 

(b) 

Figura 15.9 A decomposição de 
CaC03 é um equilíbrio heterogêneo. 
Na mesma temperatura a pressão de 
C02 no equilíbrio é a mesma nas 
duas jarras em forma de sino, 
mesmo que as quantidades relativas 
de CaC03 puro e CaO difiram 
enormemente entre si. 

e11volvido e111 11111 equilíbrio heterogêneo, sua co11centrnçào não é incluída na expressão 
da constante de equilíbrio para a reação. Quando o solvente está envolvido no 
equiJíbrio, sua concentração também é excluída da expressão da constante 
de equilíbrio, desde que as concentrações dos reagentes e produtos sejam 
baixas, de tal forn1a que o solvente seja praticamente uma substância pura. 
Entretanto, as pressões parciais de gases e as concentrações molares das subs
tâncias em solução são incluídas nas expressões da constante de equilíbrio por
que essas grandezas podem variar. Para resumir: 

1. As pressões parciais dos gases são substituídas na expressão da cons
tante de equilíbrio. 

2. As concentrações n1olares das espécies dissolvidas são substituídas na 
expressão da constante de equihbrio. 

3. Os sólidos puros, os líquidos puros e os solventes não são incluídos na 
expressão da constai1te de equilíbrio. 

Aplicando essas regras à decon1posição do carbonato de cálcio: 

CaC03(s) [15.17] 

obtém-se a seguinte expressão da constante de equilibrio: 

[15.18] 

A Equação 15.18 nos diz que, a determinada te1nperatura, um equilíbrio 
entre CaCO:v CaO e C02 sempre levarão à mesma pressão parcial de C02 des
de que os três componentes estejam presentes. Como mostrado na Figura 15.9, 
teríamos a mesma pressão de C02 independentemente das quantidades relati
vas de CaO e CaC03. Observe que 111es1110 que eles nfio apnreça111 na expressão dn 
constante de equilíbrio, sólidos e lfq11idos puros participantes da reação deven1 estar 
presentes no eq11ilfbrio. Aplicando as regras a tLm equilíbrio envolvendo água 
como solvente, 

[15.19) 

obtém-se a seguinte expressão da constante de equiliôrio: 

K = [OJ-1] [HC03- ) 

rq [C03 2-] 
[15.20] 
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COMO FAZER 15.5 

Escreva as expressões da constante de equilíbrio para cada uma das seguintes reações: 

(a) C02(g) + l-I2(g) CO(g) + H20(/) 

(b) Sn02(s) + 2CO(g} Sn(s) + 2C02(g) 
(e) Sn(s) + 2W(nq) Sn2· (aq) + H2(g) 

Solução 

Análise: dadas três equações químicas, todas para equilíbrios heterogêneos, pede-se escrever as expressões da cons
tante de equilíbrio correspondente. 

Planeja mento: empregamos a lei da ação de massa, lembrando de omitir quaisquer sólidos puros, líqtúdos puros e 
solventes das expressões. 

Resolução: (a) A expressão da constante de equilíbrio é: 

K = Pco 
"1 Pco, PH, 

Uma vez que a água aparece na reação como um líquido puro, sua concentração não aparece na expressão da constan
te de equilíbrio. 

(b) A expressão da constante de equilíbrio é: 

K = (Pco, )2 

"' (Pro)2 

Como Sn02 e Snsão ambos sólidos puros, suas concentrações não aparecem na expressão da constante de equilíbrio. 

(e) A expressão para a constante de equilíbrio é: 

[Sn2' ]PH 
K = ' 

"1 (H'Jl 

Como Sn é um sólido puro, sua concentração não aparece na expressão da constante de equilíbrio. Observe que tanto 
as concentrações em quantidade de matéria quanto as pressões parciais aparecem na mesma expressão. 

PRATIQUE 

Escreva as expressões da constante de equilíbrio para as reações (a) 3Fe(s) + 4~0(g) :;:::=::! Fe30 4(s) + 4H2(g), e 
(b) Cr(s) + 3Ag·(nq) Cr3~(aq) + 3Ag(s). 

Respostas: (a) K"' = (P.1, )~ /(PH10 )
4

; (b) K"I = [Cr3']/[Ag.J3 

COMO FAZER 15.6 

Cada uma das seguintes misturas foi colocada em um recipiente fechado e deixada em repouso. Qual(is) das seguin
tes misturas é(são) capaz(es) de atingir o equilibrio expresso pela Equação 15.17: (a) CaC03 puro; (b) CaO e uma pres
são de C02 maior que o valor de K"'; (e) um pouco de CaC03 e uma pressão de C02 maior que o valor de K"I; (d) CaC03 
eCaO? 

Solução 

Análise: perguntam-se quais das várias combinações de espécies podem estabelecer em equilíbrio entre o carbonato 
de cálcio e seus produtos de deco.mposição, óxido de cálcio e dióxido de carbono: CaC03(s) CaO(s) + C02(g). 

Planejame nto: para que o equihbrio seja atingido, deve ser possível tanto para o processo direto quanto para o pro 
cesso inverso ocorrer. Para que o processo direto ocorra, deve existir um pouco de carbonato de cálcio presente. 
Para que o inverso ocorra, deve existir tanto óxido de cálcio quanto dióxido de carbono. Em ambos os casos, os 
compostos necessários podem estar presentes inicialmente ou ser formados pela reação de outras espécies. 

Reso lução: o equilibrio pode ser atingido em todos os casos exceto em (c), porque quantidades suficientes de sólidos 
estão presentes. Em (a) CaC03 simplesmente se decompõe, formando CaO(s) e C02(g) até que a pressão de equilíbrio 
de C02 seja atingida. Entretanto, deve haver CaC01 suficiente para permitir que a pressão de C02 atinja o equilí
brio. Em (b) C02 combina-se com CaO presente até que s ua pressão djminua para o valor de equilibrio. Não existe 
CaO presente em (c), logo o equílíbrio não pode ser atingido porque não existe uma maneira de a pressão de C02 dimi
nuir até seu valor de equilíbrio (o que exigiria parte de C02 reagir com CaO). Em (d) a situação é basicamente a mesma 
que em (a): CaC03 decompõe-se até que o equilíbrio seja atingido. A presença de CaO no início não faz diferença. 
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PRATIQUE 

Qual das seguintes substâncias-Hi{g), H20(g), 02'g)-, quando adicionadas a Fe30 4(s) em um recipiente fechado, per-
mitirá que o equilíbrio seja estabelecido na reação 3Fe(s) + 4H20(g) Fei04(s) + 4H2(g)? 
Resposta: apenas H.2(g). 

15.4 Cálculo das constantes de equilíbrio 

Uma das primeiras tarefas encontradas por Haber quando ele abordou o problema da síntese da amônia foi en
contrar a ordem de grandeza da constante de equilíbrio para a síntese de NH3 a várias temperaturas. Se o valor de 
K"' para a Equação 15.6 fosse muito pequeno, a quantidade de NH3 em uma mistura em equilíbrio seria pequena 
em relação às quantidades de N2 e Ri· Isto é, se o equilíbrio se localiza muito distante à esquerda, seria impossível 
desenvolver uma síntese de amônia satisfatória. 

Haber e seus colaboradores conseqüentemente avaliaram as constantes de equilibrio para essa reação a várias 
temperaturas. O método que eles empregaram é semelhante ao descrito na construção da Tabela 15.1: começaram 
com várias misturas de N2, Ri e NH31 deixaram as misturas atingirem o equilíbrio a uma temperatura especifica e 
mediram as concentrações dos três gases no equilíbrio. Com.o as pressões parei.ais no equilíbrio de todos os produ
tos e reagentes são conhecidas, a constante de equiliôrio poderia ser calculada diretamente a partir da expressão da 
constante de equilíbrio. 

COMO FAZER 15.7 

Uma mistura de hidrogênio e nitrogênio em um recipiente de reação atinge o equilíbrio a 472 ºC. A mistura de gases 
em equilíbrio foi analisada e descobriu-se que ela contém 7,38 atm de H2, 2,46 atm de N2 e 0,166 atm de N~. A partir 
desses dados calcule a constante de equilíbrio, K,.11 para: 

Ni(g) + 3H2(g) ~(g) 

Solução 

Análise: dadas uma equação balanceada e as pressões parciais no equilíbrio, pede-se calcular o valor da constante de 
equilíbrio. 

Planejamento: usando a equação baJanceada, escrevemos a expressão da constante de equilíbrio. A seguir substituí
mos as pressões parciais na expressão e achamos o valor de K"'. 

Resolução: 

PRATIQUE 

Encontra-se que uma solução aquosa de ácido acético tem as segtúntes concentrações no equllibrio a 25 ºC: [HC2H30 2] 

= J,65 x lO~mol/L; [H'J = 5,44x10-' mol / L e [C2H30 2-J = 5,44 x 10-' n1ol/ L. Calcule a constante de equiJíbrio, K"', 
para a ionização do ácido acético a 25 ºC. - (Seçiio -l.3) 

Resposta: 1,79 x 10-5 

Geralmente não sabemos as concentrações no equilíbrio de todas as espécies químicas em um equilíbrio. 
Entreta11to, se conhecemos a concentração no equilíbrio de no mínimo uma espécie, podemos geralmente usar a 
estequiometria da reação para deduzir as concentrações no equilíbrio das outras espécies na equação química. 
Usaremos o seguinte procedimento para fazer isso: 

l . Tabelar as concentrações iniciais e no equi líbrio de todas as espécies na expressão da constante de equilí
brio. 

2. Para as espécies que tanto a concentração inicial quanto a concentração no equihbrio são conhecidas, calcu
lamos a variação na concentração que ocorre à medida que o sistema atinge o equilíbrio. 

3. Use a estequiometria da reação (isto é, use os coeficientes na equação química balanceada) para calcu lar as 
variações na concentração para todas as outras espécies no equilíbrio. 

4. A partir das conce.ntrações iniciais e das variações na concenb:ação, calcule as concentrações no equilíbrio. 
Estas são usadas para avaliar a constante de equilíbrio. 
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ilustramos o procedimento no "Con10 fazer 15.8". 

COMO FAZER 15.8 

Dissolve-se uma quantidade de amônia suficiente em 5,00 litros de água a 25 ºC para produzir tuna solução de 0,0124 
mol/L de amônia. A solução é mantida até que atinja o equilibrio. A análise da mistura em equilíbrio mostra que a 
concentração de 011é4,64 x 10-1 mol / L. Calcule a K"' a 25 ºC para a reação. 

NH3(nq) + H 20(/) NH~ · (nq) + OJ1(nq) 

Solução 
Análise: dadas a concentração inicial de amônia e uma concentração no equilíbrio de un1 de seus produtos de disso
ciação pede-se determinar o valor da constante de equilibrio para a dissociação da amônia em água. 

Planejamento: construímos uma tabela para encontrar as concentrações no equilíbrio de todas as espécies e usamos 
as concentrações para calcular a constante de equilíbrio. 

Resolução: em primeiro lugar, tabelamos as concentrações iniciais e no equilíbrio conhecidas de todas as espécies na 
expressão da consta:nte de equilíbrio. Proporcionamos também espaço na tabela para listar as variações nas concen
trações. Como mostrado, é conveniente usar a equação química como cabeçalho para a tabela. Observe que não exis
tem entradas na coltma abaixo da água porque esta é um solveJ1te e não aparece na expressão da constante de 
equilíbrio: 

+ J:-40(1) + 
Inicial 0,0124 mol/l O mol/L O 1nol /L 
Variacão 
Eauilíhrio 4,64 x ler' mol/L 

Em segundo lugar, calculamos a variação na concentração de OH"' usando os valores inicial e do equilJbrio. A variação 
é a diferença entre os valores inicial e do equilíbrio, 4,64 x 10-1 mol/ L. 
Em terceiro lugar, usainos a estequiometria da reação para calcular as variações das outras espécies. A equação qufm.ica 
balanceada indica que, para cada molde OH- formado, 1 molde N[;3 deve ser consumido. Portanto, a quantidade de 
NH3 consumida é também 4,64x10-1 mol/L. A mesma linha de raciocfnio fornece a quantidade de NH4' produzida, 
que tarnbé1n é 4,64 x 10-1 1nol/L. 

Em quarto lugar, calculamos as concentrações no equilibrio, usando as concentrações iniciais e as variações. A concen
tração de NH3 no equilíbrio é a concentração inicial menos a que foi consun1ida: 

[NH~l = 0,0U4mol/L - 4,64x10-' mol/L = 0,01194 mol/L (com um algarismo significativo extra) 

Analogamente, a concentração de NH4 ' no equilíbrio é: 

[NH4 ' ) =O mol/ L + 4,64 x10"" mol/ L = 4,64x10-1 mol/L 

A tabela completa agora se parece com a que segue: 

+ 
Inicial 0,0124 mol/L O mol/ L 
Variação ~,64 x 10-i mol / L -4 +4,64x10 mol/L 
EouilJbrio 0,0119 mol/ L 4,64 X 10-.j 010!/ L 

+ 0 .H""(aq) 

O mol/L 
+4,64 x 10-1 mol/L 

4,64 x 10-1 mol / L 

Finalmente, agora que cohecemos a concentração no equilfbrio para cada reagente e produto, podemos usar a expres
são da constante de equilibrio para calcular a constante de equillbrio. 

K = [NH, ][OH-] = (4,64 xl0-')1 = 181 xlO~ 
" 1 [NH3j (0,0119) ' 

Comentário: o mesmo método pode ser aplicado para problemas de equilíbrio gasosos. As pressões parciais são 
facilmente usadas ao entrar na tabela em lugar das concentrações molares. 

PRATIQUE 

O trióxido de enxofre decon1põe-se a alta ten1peratura em um recipiente selado: 2S03(g) 2S02(g) + Oz(g). Inicial
mente o recipiente é abastecido a 1.000 K com S03'g) a uma pressão parcial de 0,500 abn. No equilíbrio a pressão parcial 
de 503 é 0,200 atm. Calcule o valor de K"' a 1.000 K. 
Resposta: 0,338 
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15.5 Aplicações das constantes de equilíbrio 

Vimos que a ordem de grandeza de K"' indjca a extensão na quaJ uma reação prosseguirá. Se K"1 é mujto pequena 
(isto é, muito menor que 1), a mistura em equilíbrio conterá basicamente só reagentes. A constante de equilíbrio tam
bém permite-nos (1) dete rminar o sentido no qual uma mistura de reação prosseguirá para atingir o eqtLilíbrio e (2) 
calcular as concentrações de reagentes e produtos quando o equillbrio foi atingido. 

Determinando o sentido de reação 

Suponha que coloquemos uma mistura de 2,0 molde H.i, 1,00 molde N2 e 2,00 molde NH3 em um recipiente de 
1,00 La 472 ºC. N 2 e H2 reagirão para formar mais NH3? Nessa instância devemos primeiro calcular a pressão parci
al inicial de cada espécie, usando a equação de gás ideal. 

P 
11H, RT (2,00 mols)(0,0821 L atm/mol K (745 K) 

= = = 122 atm 
H , V l,OOL 

nN, RT (1,00 mol)(0,0821 L atm/mol K (745 K) 
p N = . = = 61,2 atm 

1 V 1,00L 

p = nNH,RT = (2,00mols)(0,0821 Latm/mol K (745K)=
122 

atm 
Nll , V 1,00L 

Q 
1 

Keq K..,1 Q K,.,, 

Q 
. . 

1 
. 

Reação Equilí- Reação que 
que forma brio forma os 
os produtos reagentes 

Figura 15.10 As ordens de 
grandeza relativas do quociente de 
reação Q e da constante de 
equilíbrio Keq indicam como varia o 
sentido da reação à medida que ela 
tende ao equilíbrio. Se Q for menor 
que K•q' a reação prossegue da 
esquerda para a direita até que 
Q = K,q· Quando Q = K•q' a 
reação está em equilíbrio e não 
tem tendência a variar. Se Q é 
maior que Ktfl' a reação prossegue 
da direita para a esquerda até que 
Q = K"". 

COMO FAZER 15.9 

Se inserirmos as pressões parciais de N 2, H 2 e NH3 na expressão da cons
tante de equilíbrio, temos: 

_CP_N_11,_)2_ - (122)2 = l,34 X 10 .... 
PN, (PNH,)3 (61,2)(122)3 

De acordo com "Como fazer 15.7", Kit/ = 2,79 x 10-5 a essa temperatura. Con
seqüentemente, o quociente P~H , IPN,Pt. , precisará diminuir de 1,34 x 104 

para 2,79 x 10-5 para que o sistema atinja o equiubrio. Essa variação pode 
acontecer apenas se a pressão parcial de NH~ diminuir e as pressões de N 2 e Hi 
aumentarem. Assim, a reação prossegue no sentido do equilíbrio pela formação 
de N2 e Hi a partir de NHJt isto é, a reação prossegue da direita para a esquerda. 

Quando substituímos as pressões parciais ou concentrações dos produ tos 
e reagentes na expressão da constante de equilibrio, o resultado é conhecido 
como quociente da reação, representado pela letra Q. O quociente da reaçiio serrí 
igual il co11stante de equilíbrio, K,q, apenas se o siste111a estiver en1 equilíbrio: Q = K,.., 
apenas no equilíbrio. Temos visto que quando Q > K"I, as substâncias do lado 
direito da equação química reagirão para formar as substâncias da esquerda; 
a reação caminha da direita para a esquerda ao se aproximar do equilíbrio. 
Contrariamente, se Q < K,q, a reação atingirá o equilibrio formando mais pro
dutos; ela caminha da esquerda para a direita. Essas relações estão resumidas 
na Figltra 15.10. 

A 448 ºC a constante de equilíbrio, K,,
1
, para a reação 

H2(g) + lz(g) 2Hl(g) 
é 51. Determine como a reação ,Prosseguirá para atingir o equilíbrio a 448 ºC se começarn1os com 2,0 x 10-2 molde HT, 
1,0 x 10-z molde H2 e 3,0 x 10-- mo) de 12 em um recipiente de 2,00 L. 

Solução 

Análise: dados o volume e as quantidades molares das espécies em uma reação, pede-se determinar em qual sentido a 
reação deve prosseguir para atingir o equiHbdo. 
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Planejam en to: podemos determinar as pressões parciais iniciais de tod11s as espécies a partir das informações dadas. 
Podemos, em seguida, Sltbstituir as pressões parciais iniciais na expressão da constante de equilíbrio para calcular o 
quociente da reação, Q. A comparação das ordens de grandeza da constante de equilíbrio, que foi dada, e o quociente 
da reação nos revelarão em qual sentido a reação prosseguirá. 

Resolução: as pressões iniciais são; 

n _ 11H1RT _ (2,0 x10-2 mol)(0,0821 L atm/mol K (721K)_0,5
92 FHI - - - atm 

V 2,00L 

P. = 11H ,RT = (1,0 x10-2 mol)(0,0821 Latm/mol K (721K) = 
0296 

atm 
H, V 2,00L , 

P. 
_ 111, RT _(3,00x10-2 mol)(0,0821Latm/molK(721K) _

0888 
... 

1 - - - ' aun 
' V ZOOL 

O quociente da reação é: 

Q- CP..11 >
2 

_ {0,592) ' - l,3 
- PH, P

12 
- (0,296)(0,888) -

Como Q < K~l' a pressão parcial de Hl deve aumentar e as pressões parciais de H2 e12 devenldinlinuir para que o equi
llôrio seja atingido; a reação prosseguirá da esquerda para a direita. 

PRATIQUE 

A 1.000 K o valor de Kõ/ para a reação 2503(g) 2502(g) + 0 2(g) é 0,338. Calcule o valor de Q, determinado o senti
do no qual a reação prosseguirá em direção ao equilíbrio se as pressões parciais dos reagentes forem P50, = 0,16 atm; 
Pw, = 0,41 atm; P0 , = 2,5 atm. 

Resposta: Q = 16; Q > K"I, logo a reação prosseguirá da direita para a esquerda, formando mais 503• 

Cálculo das concentrações no equilíbrio 
Os quínúcos com freqüência precisam calcular as quantidades de reagentes e produtos presentes no equilíbrio. 

A abordagem na resolução de problemas desse tipo é similar à que usamos para avaliar as constantes de equilí
brio: tabelamos as pressões parciais ou concentrações iniciais, as variações que ocorrem e as pressões ou concen
trações finais. Geralmente terminamos usando a expressão da constante de equ.ilibrio para derivar uma equação 
que deve ser resolvida para uma quantidade desconhecida, como demonstrado em "Como fazer 15.10". 

COMO FAZER 15.10 

Para o processo de Haber, N 2(g) + 38i(g) ~(g), K,., = 1,45 x 10-5 a 500 ºC. Em ltma mistura em equilíbrio dos 
três gases a 500 ºC, a pressão parcial de H 2 é 0,928 atm e a pressão parcial de N 2 é 0,432 atm. Qual é a pressão parcial de 
NH3 nessa mistura no equilíbrio? 

Solução 

Análise: dadas a constante de equilíbrio e as pressões parciais no equilíbrio dos reagentes na equação, pede-se calcular 
a pressão parcial do produto no equilíbrio. 

Planejam e nto: podemos igualar a constante de equiliôrio, que foi dada, à expressão da constante de equiJJbrio e subs
tituir as pressões parciais que conhecemos. Dessa forma, podemos calcular a única incógnita na equação. 

Resolução: como a mistura está em equilfbrio, não precisamos nos preocupar com as concentrações iniciais. Tabela
mos as pressões no equilíbrio como a seguir: 

N2(g) + 3H2(g) 2NH1(g) 
Pressão no equilibrio (atm): 0,432 0,928 x 
Uma vez que não sabemos a pressão de NHi no equilíbrio, representamo-la pela variável x. No equilíbrio as pressões 
deven1 satisfazer à expressão da constante de equilíbrio: 

K = (PNH, )
1 

- x
2 

= 145X10-5 

rq PN ,(PH,)3 (0,432)(0,938)3 1 

Agora rearranjan1os a equação para calcular x: 

X
2 = (1,45 X 10-5) (0,432) (0,928)3 = 5,01 X 10-6 

x2 = ~5,01 x10 -<> = 2,24 x 10-3 atm = PNH, 
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Comentário: podemos sempre conferir a resposta usando-a para recalcular o valor da constante de equiJíbrio: 

K = (22,4 xl0-3)2 = 1 45 x 10-5 
eq (0,432)(0,928)3 

' 

PRATIQUE 

A 500 K a reação P05(g) PCl3(g) + 0 2(g) tem K"I = 0,497. Em uma mistura em equiliôrio a 500 K, a pressão parciaJ 
de PC~ é 0,860 atm e a pressão parcial de PC13 é 0,350 atm. QuaJ éa pressão parcial de Clz na mistura em equilíbrio? 

l~esposta: 1,22 atm 

Em mtú.tas situações saberemos o valor da constante de equilibrio e as quantidades iniciais de todas as espécies. 
Devemos, portanto, calcular as q uantidades no equilíbrio. Isso geralmente requer tratar a variação na pressão par
cial ou concentração como uma variável à medida que o equilibrio é atingido. A esteqtúometria da reação fornece a 
relação entre as variações nas quantidades de todos os reagentes e p rodutos, como ilustrado a seguir. 

COMO FAZER 15.11 

Um frasco de 1,000 L é preenchido com l,000 mo! de H2 e 2,000 mols de la a 448 ºC. O valor da constante de equilíbrio, 
K.,v para a reação: 

a 448 ºC é 50,5. Quais são as pressões paràais de H21 12 e Hl no frasco no equilíbrio? 

Solução 

Análise: dados voJume, constante de equihbrio e quantidades de matéria iniciais dos reagentes para um equilibrio, 
pede-se calcular as pressões parciais no equilíbrio de todas as espécies. 

Planejamento: nesse caso, diferentemente de "Como fazer 15.10", não foram dadas quaisquer pressões parciais no 
equilíbrio. O procedimento é similar em n1uitos aspectos ao delineado em "Como fazer 15.8". 

Resolução: primeiro, calculan1os as pressões parciais injciais de~ e I2: 

R = nH ,RT = (l,000 mol)(0,0821 L atm /mol K (721K)= 5919 atm 
H, V l,OOL , 

p = 111,RT = (2,000mols)(0,0821 Latm/mol K (721K)= 1184 atm 
1 

• V l,OOL ' 

Em segundo lugar, construimos un1a tabela na qual colocamos as pressões parciais iniciais: 

+ 2Hl(g) 

Inicial 59,19 atm 118,4 atrn O mol/L 

Variacão 

Eciuilíbiio 

Em terceiro lugar, usamos a estequiometria da equação química para determinar as variações nas pressões parciajs 
que ocorrem à medida que o equilíbrio prossegue. As pressões parciais de H2 e li diminuirão à medida que o equilí
brio for estabelecido, ea pressão parcial de H! aun1entará. Vamos representar a variação na pressão parcial de H2 pela 
variável x. A equação quin1ica balanceada nos diz a reJação entre as variações nas pressões parciais dos três gases: 

Para cada x atm que reage, x atn1 de 12 são consumidos, e 2t atm de HJ são produzidos. 

Em quarto lugar, usamos as pressões parciais e as variações nas pressões parciais, como ditado pela estequiometria, 
para expressar as pressões parciais no equi!Jbrio. Com todas as entradas, agora temos a segujnte tabela: 

+ 2Hl(g) 

Inicial 59,19 atm 118,4atm Oatm 

Variação -x atn1 - xatm + 2.xatm 

Eauilíbrio 59,19-x atrn 118,4-xatm 2.xatm 

Em quiJ1to lugar, substituímos as pressões parciais no equilíbrio na expressão da constante de equilíbrio e calcuJan1os 
a única incógnita, x: 

K = (PH,)2 = (2T)2 = 50 5 
"' PH P1 (59,19- x)(ll8,4 - x) ' ' : 
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Se você tem uma calculadora que resolve equações, pode resolver essa diretamente para x. Caso contrário, expanda 
essa equação para obter uma equação quadrática em x: 

4x2 = 50,5 (.r -177,6x + 7,01 x 103
) 

46,5x2 
- 8,97 x lO~x + 3,54 x tcf =O 

A resolução dessa equação quadrática (Apêndice A.3) leva a duas soluções para x: 

X = -(-8,97 x 10
3

) ± ~(-8,97 X 10
3

)
2 

- 4( 46,5)(3,54 x105
) = 

137
,
6 

OU 
55

,
3 

2(46,5) 

Quando substituímos a primeira dessas soluções, x = 137,6, nas expressões para pressões parciais no equilJbrio, en
contramos pressões parciais negativas de rfi e 12• Uma pressão parcial negativa não tein significado qu.ímico, logo rejei
tamos essa solução. Usamos a outra solução, x = 55,3, para encontrar as pressões parciais no equilibrio: 

P.-t, = 59,19-x = 3,85 atm 

P1 = 118,4 - x = 63,l atm 
' Pt11 = 2x = 110,6 atm 

Conferência: podemos conferir a solução colocando esses números na expressão da constante de equilibrio: 

K =(PH,)i = {110,6)2 =504 
... , PH,Pi , (3,85)(63,1) ' 

Comen tário: sempre que usarmos a equação quadrática para resolver um problema de equilíbrio, uma das soluções 
não terá significado químico e será rejeitada. 

PRATIQUE 

Para a equação, PO,(g) PClig) + CI2(g), a constante de equilíbrio, K"I' tem valor de 0,497 a 500 K. Um cilindro de 
gás a 500 K é carregado com PCl5(g) a uma pressão inicial de 1,66 atm. Quais são as pressões no equilíbrio de PCI;, PCl3 
e 0 2 a essa temperatura? 

Resposta: Pra, = 0,967 atm; Pra , = Pc1 , = 0,693 atm 

Princípio de Le Châtelier 

No desenvolvimento de seu processo para produzir amônia a partir de N2 e Hv Haber buscou os fatores que 
poderiam ser variados para aumentar o rendimento de NH3. Usando os valores da constante de equilíbrio a várias 
temperaturas, ele calculou as quantidades de NH3 formadas no equilfbrio sob várias condições. Alguns de seus 
resultados são mostrados na Figura 15.11. Observe que a porcentagem de NH;i presente no equillbrio diminui com 
o aumento da temperatura e aumenta com o aumento da pressão. Podemos entender esses efeitos em termos de 
um princípio aprese11tado primeiro por Henri-Louis Le 01âtelier (1850-1936), químico industrial francês. O prin
cípio de Le Châtelier pode ser exposto como segue: se u11i siste111a enz equilíbrio é perturbado por u1na variação na ter11pe
rat11ra, pressão ou concentração de uni dos co1npo11entes, o siste111a deslocará sua posição de equilíbrio de tal fonna a 
neutralizar o efeito do distúrbio. 

Nesta seção usaremos o principio de Le Châtelierpara fazer suposições qualitativas sobre a resposta de um sis
tema em equilibrio às diversas variações nas condições externas. Consideraremos três maneiras pelas quais um 
equilíbrio químico pode ser perturbado: (1) adição ou remoção de um reagente ou produto, (2) variação da pressão 
e (3) variação da temperatura. 

Variação nas concentrações de reagente ou produto 
Um sistema em equilíbrio é wn estado dinâmico; os processos direto e inverso estão ocorrendo a velocidades 

iguais e o sistema está em estado de balanço. A alteração das condições do sistema pode perturbar o estado de ba
lanço. Se isso ocorre, o equiltbrio desloca-se até que um novo estado de balanço seja atingido. O princípio de Le 
Châtelier afirma que o deslocamento será no sentido que minimize ou reduza o efeito da variação. Conseqüente
mente, se 11111 siste111a q1tí111ico está e111 eq11ilíbrio e adicio11n111os 11111n substfi11cia (1.1111reagente01111111 produto), a reação sedes
locará de tal fon11a a restabelecer o equilíbrio pelo co11s111110 de parte da substfinda adicionada. Contrariarnente, a ren1oção de 
11111a substância fará co111 que a reação se ntova no sentido que for111ar 111ais daquela s11bstfincia. 

Como um exemplo, considere uma mistura de N 21 H 2 e NH3 em equilíbrio: 
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Figura 15. 11 Gráfico dos efeitos da 
temperatura e da pressão total na 
porcentagem de amônia presente em 
uma mistura em equilíbrio de N2, H2 e 
NH3• Cada mistura foi produzida 
começando com uma mistura molar 
de 3 : 1 de H2 e N2• 

80 
60 

Porcentagem 
40 de NH3 no 

cqujlíbrio 20 
o 

/ 

200 

/ 
/ 

/ / 
/ 

À 300 
res.s'ito 400 

totq; (il soo 
~) 

A adição de Hz fará com que o sistema se desloque de forma a reduzir a concentração recentemente awnentada 
de H 2• Isso pode ocorrer apenas pelo consumo de Ri e simultaneamente pelo consumo de N2 para formar mais 
NH3• Essa situação é ilustrada na Figura 15.12. A adição de mais N2 na mistura em equilíbrio de forma equivalente 
faz com que o sentido da reação se desloque em direção à formação de mais NH3. A remoção de NH3 também 
permite um deslocamento no sentido da produção de mais NH3, enquanto a nd ição de NH3 ao sistema no equilíbrio 
ocasionaria que as concentrações deslocassem no senti.do que reduzisse a maior concentração de NH3, isto é, parte 
da amônia adicionada se decomporia para formar N 2 e H2. 

Na reação deHaber, a remoção de NH3 da mistura de N2, H2 e NH3 em equilíbrio faz com que a reação se deslo
que da esquerda para a direita para formar mais NH3. Se NH3 podeser removido continuamente, o rendimento de 
NH3 a partir da reação de Haber pode ser aumentado dramaticamente. Na produção industrial da amônia, NH3 é 
continuamente removido, liquefazendo-a seletivamente; o ponto de ebulição de NH3 (-33 ºC) é muito mais alto 
que o de N 2 (-196 ºC) e de H2 (-253 ºC). NH3 é removido, e N 2 e H 2 reagem entre si para formarem mais NH:v co.mo 
mostrado no diagrama n a Figura 15.13. A reação, nesse sentido, ocorre até se completar. 

Efeitos das variações de volume e pressão 
Se um sistema está em eguilibrio e seu volume é diminuido, ocasionando aumento de sua pressão total, o prin

cípio de Le Châtelier indica que o sistema responderá deslocando sua posição de equjlíbrio para reduzir a pressão. 
Um sistema pode reduzir sua pressão diminuindo o núm.ero total de moléculas de gás (menos moléculas de gás 
exercem menor pressão). Assim, à temperatura constante, a redução do volun1e de 11r11n niist11ra gasosa etn eq11ilfbrio faz 

Figura 15.12 Quando H2 é 
adicionado à mistura em equilíbrio de 
N2, H2 e NH3, uma parte de H2 reage 
com N2 para formar NH:i
conseqüentemente estabelecendo 
uma nova posição de equilíbrio. 
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Figura 15.13 Diagrama 
esquemático resumindo a 
produção industrial de amônia. 
Os gases N2 e H2 que entram são 
aquecidos a aproximadamente 
500 ºC e passam sobre um 
catalisador. A mistura de gás 
resultante se expande e esfria, 
provocando a liquefação de NH3• 

Os gases N2 e H2 que não reagiram 
são reciclados. 

Safda de Nl-13 
de gases .:Jç:::: __ _,1 

pré-aquecidos 

coni que o siste111a se desloque no sentido de reduzir o nún1ero de 1110/éculns de gás. Contraria.mente, o aumento do volume 
causa um deslocamento no sentido de produzir majs moléculas de gás. 

Por exemplo, vamos considerar o equilJbrio N 20 4(g) 2N02(g), que mostramos na Figura 15.2. O que acon-
tece se a pressão total de uma mistura em equilíbrio aumentar pela diminuição do volume como mostrado nas fo
tos en1 seqüência na Figura 15.14? De acordo com o princJpio de Le Châtelier, espera.mos que o equilibrio se 
desloque para o lado que reduz a quantidade total de matéria de gás, que está no lado dos reagentes, nesse caso. 
Conseqüentemente, esperamos que o N02 seja convertido em N 20 4 à medida que o equilibrio seja restabelecido. 
A princípio, a compressão da mistura de gases provoca um aumento na temperahara. Veremos em breve que como 
a conversão de N 20 4 a N02 é endotérm.ica, t:..H = +58,02 kJ (Seção 5.4), o aumento da temperatura favorece a forma
ção de N02• Na realidade, vemos que a mistura de gás inicialmente escurece, indicando que o equilibrio foi deslo
cado para a direita. Entretanto, à proporção que a temperatura cai para s~u valor original, o equilibrio desloca-se 
de volta para N20 4, fazendo com que a mistura de gás fique mais clara. E importante notar que a cor da mistura 
de gás na Figura 15.14(c), após compressão e subseqüente resfriamento, é tão dara quaJ\to a cor na Figura 
15.l4(a). Isso porque a pressão aumenta, como esperado, ocasionando o deslocamento do equilíbrio em favor de 
N20 4 incolor. 

Para a reação N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g), existem 2 mols de gás de um lado da equação qúunica (2NH3) e 4 mol 
de gás à esquerda (1N2 + 3H2) . Conseqüentemente, um aumento na pressão (diminuição do volllffie) leva à formação 
de mais NH:v como indicado na Figura 15.11; a reação desloca-se no sentido do lado com menos n1oléculas de gás. 
No caso da reação H 2(g) + I2(g) 2HI(g), a quantidade de matéria de produtos gasosos (dois) é igual à 
quantidade de matéria de reagentes gasosos; dessa forma, a variação na pressão não influenciará a posição do 
equihôrio. 

Tenha em mente que as variações de pressão-volun1e não afetam o valor de K,q desde que a teanperatura per
maneça constante. Em vez disso, elas variam as pressões parciais das substâncias gasosas. Em "Como fazer 15.7", 
calculamos K..., para urna mistura em equilíbrio a 472 ºC que continha 7,38 abn de Hz, 2,46 atm de N2 e 0,166 atm de 
NH3• O valor de Krq é 2,79 x 10-s. Considere o que acontece se d.e repente reduzirmos o volume do sistema pela 
metade. Se não existisse desloca111ento no equilíbrio, essa variação de volume faria com que as pressões parciais de 



552 Química: a ciência central 

(a) 

ANIMAÇÕES 
Equilíbrio NO,/N,O,, 
Dependência do equillbrio da 
temperatura 

(b) (e) 

Figura 15.14 (a) Uma mistura em equilíbrio de N02(g) marrom (vermelho) e N 20 4(g) 
incolor (cinza) mantidos em uma seringa vedada. (b) O volume e, conseqüentemente, 
a pressão são variados movendo-se o êmbolo. A compressão da mistura aumenta 
temporariamente sua temperatura, fazendo o equilíbrio deslocar-se no sentido da 
produção de N02 e fazendo com que a mistura escureça. (c) Quando a mistura 
retorna à sua temperatura original, a cor é tão clara quanto aquela em (a) porque a 
formação de N20 4(g) é favorecida pelo aumento da pressão. 

todas as substâncias dobrassem, fomecendoPH , = 14,76 atm, PN, = 4,92 atm e PNH, = 0,332 atm. O quociente da rea
ção não mais seria igual à constante de equilíbrio. 

Q = (P Nll,>2 

p (P )3 
N2 H, 

- (0,332)
2 

= 6,97 X 10-6 =f:. K 
(4,92)(14,76)3 •q 

Como Q < K"I, o sistema não está mais em equi!Jbrio. O equiubrio será res tabelecido ao aumentar para PNH e 
diminuindo-se P N, e P tt, até que Q = E,., = 2,79 x 10-5

. Conseqüente1nente, o equilíbrio desloca-se para a diretta, 
como previs to pelo prinópio de Le Châtelier. 

É possível variar a pressão total do sistema sem variar seu volume. Por exemplo, a pressão aumenta se quanti
dades adicionais de quaisquer dos reagentes forem adicionadas ao sis tema. Já vimos como Lidar com uma variação 
na concentração de um reagente ou produto. A pressão total no recipiente de reação também será aumentada pela 
adição de um gás que não estiver envolvido no equilibrio. Por exemplo, o argônio pode ser adicionado ao sistema 
da amônia em equilíbrio. O argônio não alteraria as pressões parciais de nenhum dos reagentes e, portanto, não 
provocaria um deslocamento no equilíbrio. 

Efeito das variações de temperatura 
As variações nas concentrações ou pressões parciais provocam des locamentos no eqtúlibrio sem variação nova

lor da constante de equilíbrio. Em contraste, quase toda constante de eqtúlibrio varia no valor à medida que a tempe
ratura varia. Por exemplo, considere o segtúnte equilibrio, estabelecido quando o cloreto de cobalto(ll) (CoCl2) é 
d issolvido em ácido clorídrico, HC1(aq): 
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[15.21) 

Rosa-claro Azul-escuro 

A formação de CoC14 
2
- a partir de Co{H20)6

2
+ é um processo endotérmico. Abordaremos o s ignificado dessa 

variação de entalpia brevemente. Como Co(H20)6
2
" é rosa e CoC14

2
- é azul, a posição desse equilibrio é rapidamen

te evidenciada a partir da cor da solução. A Figura 15.15(a) mos tra uma solução à temperatura ambiente de CoC12 

emHCl(aq). Tanto Co(I-120)6
2
+ quanto CoC14

2
- estão presentes en1 quantidades significativas na solução; a cor viole

ta resulta da presença tanto dos íons rosa quanto dos íons azuis. Quando a solução é aquecida (FigtLra 15.15(b)), ela 
torna-se azul intensa, indicando que o equilibrio foi deslocado para formar mais Co04

2
- . O resfriamento da solu

ção, como mostrado na Figura 15.15(c), leva a uma solução mais rósea, indicando que o equilibrio foi deslocado 
para produzir mais Co(Hi0)&2

• . Con10 explicar a dependência desse equilíbrio com a temperatura? 
Podemos deduzir as regras para a dependência da constante d.e equil1brio com a temperatura aplicando o prin

cípio de Le Châtelier. Un1a maneira simples de fazer isso é tratar o calor como se ele fosse um reagente químico. Em 
uma reação endotérmica podemos considerar o calor como um reagente, enquanto em uma reação exotér1nica 
podemos considerá-lo um produto. 

Endotérmica: Reagentes+ calor ;:::::= produtos 

Exotérmica: Reagentes ;:::::= produtos+ calor 

'" 

(a) À temperatura ambiente tanto os íons 
rosa Co(H20)6

2+ quanto os íons 
azujs CoCl~2- estão presentes em 
quantidades significativas, 
dando cor violeta à solução. 

(b) O aquecimento da solução 
desloca o equilíbrio para a direita, 
formando mais CoCl4

2- azul. 

+ 

(e) O resfriamento da solução desloca 
o equilíbrio para a esquerda, 
no sentido do Co(H20)6

2+ rosa. 

Figura 15.15 O efeito da temperatura no equilíbrio Co(H20)6
2. (aq) + 4Cl-(aq) CoCI, 2-(aq) + 6H20(/). (a) À 

temperatura ambiente tanto os íons rosa Co{H 20)6
2
• quanto os íons azuis CoCl~2- estão presentes em quantidades 

significativas, dando cor violeta à solução. (b) O aquecimento da solução desloca o equilíbrio para a direita, 
formando mais CoC1,2- azul. (c) O resfriamento da solução desloca o equilíbrio para a esquerda, no sentido do rosa Co(H20)6

2+. 
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Quando a te111pernt11ra n11111e11tn, é co1110 se tivésse111os ndicionndo ian reagente, ou 11tn produto, no siste111n e111 equilíbrio. 
O equilíbrio desloca-se no sentido que co11so111e o excesso de rengente (011 produto), 011 sejn, calor. Em uma reação endotérmica, 
como a Equação 15.21, o calor é absorvido à niedida que os reagentes são convertidos em produtos; assim, o au
mento da temperatura faz o equilíbrio deslocar para a direita, no sentido dos produtos, e K,.., aumenta. Para a Equa
ção 15.21, o aumento da temperatura leva à formação de mais CoCl~ 2-, como observado na Figura 15.lS(b). Em wna 
reação exotérmica ocorre o oposto. O calor é absorvido conforme os produtos são convertidos nos reagentes, logo o 
equjlíbrio desloca-se para a esquerda e K"' diminui Podemos resumir esses resultados como segue: 

Endotérmico: Alunento de T resulta em aumento de K"I. 

Exotérmico: Aumento de T resulta em diminuição de K,,r 

O resfriamento de unia reação ten1 o efeito oposto de aquecê-La. À proporção que abaixamos a temperatura, o 
equilibrio desloca-se para o lado que produz calor. Assim, o resfriamento de uma reação desloca o equilíbrio para a 
esquerda, dimiruúndo K"I . Observamos esse efeito na Figura 15.lS(c). O resfriamento de uma reação exotérmica 
desloca o equilib.rio para a direita, aumentando K"". 

COMO FAZER 15. 12 

Considere o seguinte equilíbrio: 

t.H" = 58,0 kJ 

Em qual sentido o equilíbrio se deslocará quando cada unia das seguintes variações for feita ao sistema no equilí
brio: (a) adição de N20 4; (b) remoção de NOz; (e) aumento da pressão total pela adição de N 2(g); (d) aumento do 
volume; (e) diminuição da temperatura? 

Solução 

Análise: dadas uma série de variações a serem feitas no sistema em equilíbrio, pede-se determinar qual o efeito que 
cada variação terá na posição do equilíbrio. 

Planejamento: o princípio de Le Châtelier pode ser usado para determinar os efeitos de cada uma dessas variações. 

Resolução: (a) O sisten1a se ajustará para diminuir a concentração do N20 4 adicionado, logo o equilíbrio desloca-se 
para a direita, no sentido dos produtos. 

(b) O sistema se ajustará para remover N02 deslocando-se para o lado de produção de mais N02; assim, o equilíbrio 
desloca-se para a direita. 

(e) A adição de N2 aumentará a pressão total do sistema, mas N2 não está envolvido na reação. As pressões parciais de 
N02 e N20 4 conseqüentemente não variam, e não existe deslocamento na posição de equilíbrio. 

(d) Se o volume é aumentado, o sistema se deslocará no sentido que ocupa um volume maior (mais moléculas de gás); 
dessa forma, o equilíbrio desloca-se para a direita. (Isto é o oposto do efeito observado na Figura 15.14, no qual o volu
me foi diminuído.) 

(e) A reação é endotérmica, logo podemos imaginar o calor como um reagente no lado dos reagentes da equação. Adi
minuição da ten1peratura deslocará o equllíbrio no sentido de produzir calor, de forma que o equilíbrio se desloca 
para a esquerda, no sentido de formação de mais N20~. Observe que apenas essa última variação também afeta o valor 
da constante de equilíbrio, K .... 

PRATIQUE 

Para a reação 

D.Hº = 87,9 kJ 

em qual sentido o equilíbrio se deslocará quando (a) C12(g) for removido; (b) a temperatura for diminuída; (e) o volu
me do sistema de reação for aumentado; (d) PClig) for adicionado? 

Respostas: (a) direita; (b) esquerda; (c) direita; (d) esquerda. 
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COMO FAZER 15.13 

Usando os dados de calor-padrão de formação no Apêndice C, determine a variação-padrão de entalpia para a reação: 

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 
Determine como a constante de equiliôrio para essa reação deverá variar coma temperatura. 

Solução 

Análise: pede-se determinar a variação-padrão de entalpia de uma reação e determinar como a constante de equilí
brio para a reação deverá. variar com a variação de temperatura. 

Planejamento: podemos usar as entalpias de formação para calcular 6H 0 para a reação. Podemos usar o principio de 
Le Châtelier para determinar qual efeito a tc1nperatura terá na constante de equiliôrio. Lembre-se de que a variação da 
entalpia-padrão para uma reação é dada pela soma das entalpias molares padrão de formação dos produtos, cada 
uma multiplicada por seu coeficiente na equação quimica balanceada, n1enos as mesmas grandezas dos reagentes. 
A 25 ºC, t.Hº1para NH3(g) é-46, 19 kJ/ mol. Os valores de t.Hº1para Hi(g) e para N 2(g) são zero por definição, porque as 
entalpias de formação dos elementos em seus estados-padrão a 25 ºC são definidos como zero (Seção 5.7). Como 
2 moJs de NH3 são formados, a variação de entalpia total é: 

(2 mols)(-46,19 kJ / mol)-0 = -92,38 kJ 

A reação no sentido direto é exotérmica, de forma que podemos considerar o calor um produto da reação. Um aumen
to na temperatura fará com que a reação desloque-se no sentido de menos NH3 e mais N2 e Hi· Esse efeito é visto nos 
valores para K,

9 
apresentados na Tabela 15.2. Observe que~ varia marcadamente com a variação na temperatura e 

que ela é maior a temperaturas mais baixas. Esse é um problema de importância prática enorme. PaTa formar a.mônia a 
uma velocidade razoável necessita-se de altas temperaturas. Entretanto, a altas temperatu.ras, a constante de equilí
brio é menor e, portanto, a porcentagem de conversão para amônia tan1bém o é. Para compensar isso, altas pressões 
são necessárias porque a alta pressão favorece a formação de amônia. 

PRATIQUE 

Usando os dados tennodinãmicos do Apêndice C, determine a variaç.ão de entalpia para a reação: 

2POCl;1c(g) 2PCl3(g) + 0 2(g) 

Utilize esse resultado para determinar como a constante de equiliôrio variará com a temperatura. 

Resposta:/).}/"= 508 kJ; a constante de equihbrio para a reação aumentará com o aumento da temperatura. 

Efeito do catalisador 
O que acontece se adicíonarn1os um catalisador a um sistema químico em equilíbrio? Como mostrado na Figu

ra 15.16, um catalisador diminui a barreira de ativação entre os reagentes e os produtos. A energia de ativação da 
reação direta é diminuída na mesma proporção que a energia da reação inversa. O catalisador, conseqüentemente, 
aumenta as velocidades tanto da reação direta quanto da inversa. Como resultado, 11111 catalisador a11n1enta a veloci
dade na qual o equilíbrio éntingido, 111ns não a co1nposição da n1istura no equilíbrio. O valor da constante de equilíbrio para 
uma reação não é afetado pela presença do cataJ isador. 

A velocidade na qual uma reação aproxima-se do equilíbrio é uma in1portante consideração prática. Como exem
plo, vamos considerar novam.ente a síntese da amônia a partir de N2 e H2. No desenvolvimento de um processo 

------------;-.-.,-----------

E, 

A 

B 

Caminho da reação 

Figura 15.16 Ilustração esquemática 
do equilíbrio químico na reação 
A B. No equilíbrio, a velocidade 
da reação direta, v .v é igual à 
velocidade da reação inversa, v? A curva 
violeta representa o caminho sobre o 
estado de transição na ausência de um 
catalisador. Um catalisador diminui a 
energia do estado de transição, como 
mostrado pela curva verde. Assim, 
a energia de ativação é diminuída tanto 
para a reação direta quanto para a 
inversa. Como resultado, as velocidades 
das reações direta e inversa em uma 
reação catalisada são aumentadas. 
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TABELA ·1 s.2 Variação na Keq para o 
equilíbrio N 2 + 3H 2 2NH1 como 
função da temperatura 

para a síntese da amônia, Haber teve de lidar com uma rápida diminui
ção na constante de equiliôrio com o aumento da temperatura, como 
mostrado na Tabela 15.2. A te1nperaturas suficientemente altas para fo r
necer uma velocidade de reação satisfatória, a quantidade de amônia for
mada era muito pequen.a. A solução para esse dilema foi desenvolver um 
catalisador que produzisse uma aproximação razoavelmente rápida do 
equilibrio a temperatura suficientemente baixa, de tal forma que a cons
tante de equilíbrio ainda fosse razoavelmente grande. O desenvolvimen
to de um catalisador adequado ton1ou-se, assim, o foco dos esforços de 
pesquisa de Haber. 

Temperatura (ºC) 

300 

400 

450 
500 
550 
600 

4,34 X 10-J 

1,64 X 104 

4,51 X 10º5 

1,45 X 10·5 

5,38 X 10~ 

2,25 X 10~ 
Depois de tentar diferentes substâncias para ver qual seria a mais efi

ciente, Haber finalmente decidiu pelo ferro mistu.rado com óxidos metá-
licos. As formttlações variantes do catalisador original ainda são usadas. 

Esses cataHsadores tornam possível obter uma aproximação razoavelmente rápida do equillbrio a temperaturas 
em torno de 400 ºC a 500 ºC e com pressões de gás de 200 a 600 atm. As altas pressões são necessárias para obter um 
grau satisfatório de conversão no equilíbrio. Você pode ver a parti r da Figura 15.11 que se um cataUsador meU1ora
do pudesse ser encontrado- ltm que levasse a uma reação suficientemente rápida a ten1peraturas mais baixas que 
400 a 500 ºC-, seria possível obter o mesmo grau de conversão a pressões muito mais baixas. Isso resultaria em 
grandes economias nos custos dos equipamentos para a síntese da an1ônia. Em vista do crescimento das necessida
des d.e nitrogênio como fertilizante, a fixação de nitrogênio é um processo de importância sempre crescente. 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

A temperaturas próximas de 800 ºC, o vapor passado sobre o coque (uma forma de carbono obtida a partir do carvão) 
quente reage para formar CO e~: 

A mistura de gases resultante é um importante combustível industrial chamado gás d' água. (a) A 800 ºC a constante de 
equilibrio para essa reação é K"I = 14,1 . Quais as pressões parciais de equilíbrio de H 20, CO e H 2 na mistura em equilí
brio a essa ten1peratura se começa1nos com carbono sólido e 0,100 molde I-LzO em un1 recipiente de 1,00 L? (b) Qual é a 
q uantldade mínima de carbono necessária para se a tingir o equilíbrio sob essas condições? (e) Qual é a pressão total no 
recipiente no equilíbrio? (d ) A 25 ºC o valor de K,,

1 
para essa reação é 1,7 x 10-21

• A reação é exotém1jca ou endotérmica? 
(e) Para produzir a quantidade máxiina de CO e H 1 no equilíbrio, a pressão do sistema deverá ser aumentada ou dimi
nuída? 

Solução (a) Para determinar as pressões parciais de equili'brio, procedemos como em "Como fazer 15.11", primeiro 
determinando a pressão parcial inicial da água. 

P. 
_ nH,0 RT _ (0,100 mol)(0,0821 L atm/mol 1<)(1.073 K) _ 

8 81 H 0 - - - / atm 
' V l,OOL 

A segujr construúnos uma tabela das pressões parciais de partida e suas variações à medida que o equilíbrio é atingido: 

C(s) + CO(g) + rlz(g) 

Inicial 8,81 atm Oatm Oatm 

Variação -x +x +x 

Equilíbrio 8,81 -X atm xatm xatm 

Não existem entradas na tabela sob C(s) porque ele não aparece na expressão da constante de equílíbrio. Substituindo 
as pressões parciais das outras espécies na expressão da constante de equilibrio para a reação, obtém-se: 

K = PcoPH, = (x)(x) = 14,1 
"' PH,o (8,81-x) 

Multiplicando-se pelo denon1inador, obtém-se uma equação quadrática em x. , 
.Y- = (14,1) (8,81 - x) 
2 X+ 14,lx-124,22 = 0 

Resolvendo essa equação para x usando a fórmula quadrática, obtém-se x = 6,14 atm. Dessa forma, as pressões parcia
is no equilíbrio são P co = x = 6,14 atn1, P11, = x = 6,14 atm e I'ii,o = (8,81 - x) = 2,67 atm. 
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(b) O item (a) mostra que x = 6,14 atm de H20 devem reagir para que o sistema atinja o equilíbrio. Podemos usar a 
equação de gás ideal para converter essa pressão parcial em quantidade de matéria. 

_ PV _ (6,41 atm) (1,00 L) _O 
0697 

l 
11--- - , mo 

RT (O ,0821 L atm/mol K)(l.073 K) 

Portanto, 0,0697 molde H.20 e a mes1na quantidade de C devem reagir para atingir o equilíbrio. Como resultado, deve 
existir no mínimo 0,0697 mo! de C (0,836 g de C) presente entre os reagentes no início da reação. 

(c) A pressão total no recipiente no equilíbrio é simplesmente a soma das pressões parciais no equiubrio: 

P10011 = PH,o + Pco + PH, = 2,67 atm + 6,14 atm + 6,14 atm = 14,95 atm 

(d) Ao abordar o princípio de Le Châtelier, vimos que as reações endotérmicas exibem aumento em K
111 

com o aumento 
da temperatura. Como que a constante de equilíbrio para essa reação aumenta à medida que a ten1peratura au1nenta, a 
reação deve ser endotérmica. A partir das entaJpias de formação dadas no Apêndice C, podemos verificar as suposições 
calculando a variação de entalpia para a reação, ÃHº = ÃH[ (CO) + ÃH{ (Hi)-ÃH 1(C)-ÃH/(~0) = + 131,3 kJ. O sinal 
positivo para ÃH 0 indica que a reação é endotérmica. 

(e) De acordo com o princípio de Le Châtelier, uma diminuição na pressão faz o equilibrio gasoso se deslocar no sentido 
do lado da equação com a maior quantidade de matéria de gás. Nesse caso, existem 2 mols de gás no lado do produto e 
ape11as 1 n1ol no lado do reagente. Em conseqüência, a pressão deverá ser reduzida para maximizar o rendirnento de 
COeH2. 

A química no trabalho Controle das emissões de óxido nítrico 

A formação de NO a partir de N2 e 0 2 fomece outro exem
plo interessante da importância prática das variações na 
constante de equilibrio e velocidade de reação com a tem
peratura. A equação de equiltbrio e a variação da entalpia-pa
drão para a reação são: 

j N2(g) + j02(g) NO(g) MIº= 90,4 kJ [15.22] 

A reação é endotérmica, isto é, o calor é absorvido quando 
o NO é formado a partir dos elementos. Aplicando-se o 
princípio de Le Châtelier, dedui..imos que um aumento na 
temperatura deslocará o equiltbrio no sentido de mais NO. 
A constante de equilíbrio, K,q, para a formação de 1 mol de 
NO a gartir dos elementos a 300 K é apenas aproximadamen
te 10" · .Em contraste, a temperatura muito mais alta de apro
ximadamente 2.400 K a constante de equiltbrio é 1013 vezes 
maior, aproximadamente 0,05. A maneira pela qual K,.

1 
para a Equação 15.22 varia com a temperatura é mostrada 
na Figura 15.17. 

Esse gráfico ajuda-nos a explicar por que NO é u1n proble
ma de poluição. No cilindro de um motor moderno de auto
móvel de alta compressão, as temperaturas durante a parte 
do ciclo de queima do combustível podem ser da ordem de 
2.400 K. Existe também um razoável excesso de ar no cilin
dro. Essas condições favorecem a formação de um pouco de 
NO. Entretanto, após a combustão, os gases são rapidamente 

' resfriados. A medida que a temperatura cai, o equilíbrio na 
Equação 15.22 desloca-se fortemente para a esquerda (isto é, 
no sentido de N 2 e 0 2). Entretanto, as temperaturas mais bai
xas também significam que a velocidade da reação é diminuí
da, logo o NO formado a altas temperaturas está basicamente 
'congelado' naquela forma à medida que o gás esfria. 

Os gases expelidos do cilindro ainda estão bastante 
quentes, talvez 1.200 K. A essa temperatura, como mostra
do na Figura 15.17, a constante de equilibrio para a formação 
deNO é muito menor. Entretanto, a velocidade de conversão 

o 

Temperatura 
dos gases 

de exaustão 

l 
Temperatura do 
cilindro durante 

a combustão 

1.000 2.000 
Temperatura (K) 

Figura 15.17 Variação na constante de equilíbrio para a 
reação t N2(g) + t 0 2(g) NO(g) em função da 
temperatura. É necessário usar uma escala de log para K"' 
porque os valores de K.,, variam em uma faixa muito grande. 

de NO em N2 e 0 2 é muito baixa para permitir grande perda de 
NO antes que os gases sejam esfriados ainda mais. 

Como abordado no quadro "A química no trabalho", na 
Seção 14.7, um dos objetivos dos conversores catalíticos 
automotivos é atmgir a rápida conversão de NO em N 2 e 
0 2 a temperatura dos gases expélidos. Alguns catalisadores 
que têm sido desenvolvidos para essa reação são razoavel
mente eficientes sob as duras condições encontradas nos sis
temas de exaustão de automóveis. Todavia, cientistas e 
engenheiros conti11uamente procuram novos materiais que 
forneçam catalisadores ainda mais eficientes para a decom
posição dos óxidos de nitrogênio. 
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Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 15.1 Uma reação quimica pode 
atingir um estado no q11al os processos direto e inverso 
ocorrem à .mesma veloàdade. Essa condjção é chamada 
equilíbrio químico e resulta da formação de uma 1nistu
ra no equilíbrio de reagentes e produtos da reação. 
A com.posição de uma mjstura no equilibrio não varia 
com o tempo. Um equilíbrio usado neste capítulo é a rea
ção de N2(g) com H2(g) para formar NH3(g): N2(g) + 
3H"(g) 2NH3(g). Essa reação é a base do processo 
de Haber para a produção de amônia. 

Seção 15.2 A relação entre as concentrações dos rea
gentes e produtos de um sistema em equilfbrio é dada 
pela lei da ação da massa. Para uma equação de equ Uí
brio geral da forma nA + bB cC + dD, a expressão 
da constante de equilíbrio é escrita corno segue: 

(P )' (P )'' 
K = c 0 para um eqwlJbrio na fase gasosa ou 

"I (PA)º (PB)h 

K,q = [ C]' fD ]: para um equilíbrio aquoso 
[A]" [B] 

A expressão da constante de equilíbrio depende ape
nas da esteqtúometria da reação. Para um sistema em 
equilíbrio a determjnada temperatura, KC'I/ será uma 
constante chamada de constante de equilfbrio. 

O valor da constante de equilíbrio varia com a tem
peratura. Um valor grande de K,.,

1 
indica que a mistura 

em equilíbrio contém mais produtos que reagentes. Um 
valor pequeno para a constante de equilibrio significa 
que o equilíbrio se localiza no sentido do lado dos rea
gentes. A expressão da constante de equilíbrio e a cons
tante de equilibrio do inverso de urna reação são 
recí.procas às da reação direta. 

Seção 15.3 Os eguUíbrios para os quais todas as 
substâncias estão na m.esma fase são chamados equjlí
brios homogêneos; nos equil fbrios heterogên eos duas 
ou mais fases estão presentes. Como as con.centrações 

Exercícios 

de sólidos e líquidos puros são constantes, essas subs
tâncias são deixadas fora da expressão da constante de 
equilíbrio para um equilíbrio heterogêneo. 

Seção 15.4 Se as concentrações de todas as espécies 
em um equi!Jbrio são conhecidas, a expressão da cons
tante de equilibrio pode ser usada para calcular o valor 
da constante de equilíbrio. As variações nas concentra
ções de reagentes e produtos no sentido de atingir o 
equilíbrio são governadas pela estequio1netria da reação. 

Seção 15.5 O quociente da reação, Q, é encontrado 
ao se substituir as p ressões parciais ou concentrações na 
expressão da constante de equilíbrio. Se o sistema está 
no equilibrio, Q = K,..,. Entretanto, se Q * K"I, o sistema 
não está em equilibrio. Quando Q < K,q, a reação cami
nha no sentido do equilibrio fornuindo mais p rodutos 
(a reação caminha da direita para a esquerda); quando 
Q > K...,, a reação prosseguirá da direita para a esquerda. 
Sabendo o valor de K..., é possível calcular as quantida
des de reagentes e produtos no equilíbrio, geralmente 
atJ"avés da resolução de uma equação na qual a incógni
ta é a variação em uma pressão pareia 1 ou concentração. 

Seção 15.6 O princípio de Le Châtelier afirma que, 
se um sistema em equilíbrio é perturbado, o equwbrio 
se deslocará para minimizar a influência perturbadora. 
Por esse prinópio, se um reagente ou ·produto for adicio
nado ao sistema no equiltbrio, o equilíbrio se deslocará 
para consumir a substância adicionada. Os efeitos da 
remoção de reagentes ou produtos e da variação da pres
são ou volun1e de uma reação podem ser igualmente 
deduzidos. A variação da enta lpia para uma reação in
dica como um aumento na temperatura afeta o equili
brio: para uma reação endotérmica, um aumento na 
ten1peratura desloca o equilibrio para a direita; para 
uma reação exotérmica, um aumento na temperatura 
desloca o equilíbrio para a esquerda. Os catalisadores 
afetam a velocidade na qual o equilíbrio é atingido, mas 
não afetam a ordem de grandeza de K,..r 

Conceito de equilíbrio; expressões da constante de equil íbrio 
15.1 Os seguintes diagramas representam uma reação hipoté- 15.2 

tica de A B, com A representado pelas esferas ver
melhas e B representado pelas azuis. A seqüência da 
esquerda para a direita representa o sistema à medida 

Explique o que está incorreto sobre as seguintes afirma
tivas: (a) No equilíbrio os reagentes não são mais trans
formados en1 produtos. (b ) No equllíbr.io a constante 
de velocidade para a reação direta é igual à da reação in
versa. (e) No equllíbrio existem quantidades iguais de 
reagentes e produtos. 

que o tempo passa. Os diagramas indicam que o sistema 
atingiu o estado de equilíbrio? Justifique sua resposta. 

••• 9 • •• •• • • •• • ••• ••• 
•• • • • • •• •• • • •••• • • • 

•• • • •• • •• 

15.3 Suponha que as reações na fase gasosa A B e 
B A sejan1 ambas processos elementares com 
constantes de velocidades de 4,2 x 10-3 s-• e1,5 x 10- • s-•, 
respectivamente. (a) Qual é o valor da constante de 
equilibrio para o equilíbrio A(g) B(g)? (b) Qual é 
maior no equilíbrio, a pressão parcial de A ou a pressão 
parcial de B? Justifique sua resposta. 



15.4 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

15.9 

15.10 

15.11 

Considere a reação A+ B C + D. Vamos supor 
que tanto a reação direta quanto a inversa são proces
sos elementares e que o valor da constante de equilíbrio 
é muito grande. (a) Quais espécies predominam no 
equilíbrio, reagentes ou produtos? (b) Qual reação tem 
a maior constante de velocidade, a direta ou a inversa? 
justifique sua resposta. 
(a) O que é a lei dn nçiio de 1nnssn? Ilustre-a usando a rea
ção NO(g) + Br2(g) NOBr2(g). (b) Qual é a dife
rença entre e.<pressão dn co11stnnle de eq11iltbrio e co11stn11te 
de eq11ilf/Jrio para determinado equilíbrio? (e) Descreva 
um experimento que poderia ser usado para determi
nar o valor da constante de equili'brio para a reação do 
item (a). 
(a) O mecanismo para certa reação, A+ B C + D, 
é desconhecido. É possível aplicar a lei da ação de mas
sa para a reação? Justifique sua resposta. (b ) Escreva a 
reação qtúmica envolvida no processo de Hnber. Por que 
essa reação é importante para a hun1anidade? (c) Escre
va a expressão da constante de equiliôrio para a reação 
do item (b). 
Escreva a expressão para K,q para as seguintes equa
ções. Em cada caso indique se a reação é hon1ogênea ou 
heterogênea. 
(a) 3NO(g) ~= N20(g) + N02(g) 
(b) CH~(g) + ~(g) CS2(g) + 4H2(g) 
(e) Ni(C0)4(g) Ni(s) + 4CO(g) 
(d) HF(nq) H"(nq) + F(11q) 
(e) 2Ag(s) + Zn2

' (nq) 2Ag+(nq) + Zn(s) 
Escreva a expressão para K..,, para as seguintes equa
ções. Em cada caso indique se a reação é homogênea ou 
heterogênea. 
(a) N2(g) + 0 2(g) 2NO(g) 
(b) Ti(s) + 2Cl2(g) TiC14(/) 

(e) 2C2H4(g) + 2H20(g) 2C2H 6(g) + 0 2(g) 
(d ) Co(s) + 2tl(nq) Co2•(nq) + H2(g) 
(e) NH3(nq) + H20(/) NH/(nq) + Ofí(nq) 
Quando as seguintes reações chegam ao equilíbrio, 
a mistura em equilíbrio contém mais reagentes ou mais 
produtos? 
(a) N 2(g) + 0 2(g) 2NO(g); K,.,, = 1,5 x io-•0 

9 
(b) 2S02(g) + 0 2(g) 2S03(g); K01 "' 2,5 x 10 
Qua 1 das seguintes reações se localiza à djre ita, favore
cendo a formação de produtos, e qual se local.iza à es
querda, favorecendo a formação de reagentes? 
(a) 2NO(g) + 0 2(g) 2N02(g); K..., = 5,0 x 1?;2 

(b) 2HBr(g) Hi(g) + Br2(g); K,,, = 5,8 x 10-
A constante de equiUbrio para a reação 

2S03(g) 2S02(g) + 0 2(g) 

Cálculo de constantes de equilíbrio 

15.19 O iodeto de hidrogênio brasoso é colocado em recipiente 
fechado a 425 ºC, onde se decompõe parcialn1ente ein hi
drogênio e iodo: 2HJ(g) ~(g) + lz(g). No equili'brio 
encontra-se que P1i 1 = 0,202 atm, PH. = 0,0274 atm e Pi .= 
0,0274 atm. Qual é o valor de K,,, a essa temperatura? . 

15.20 O metanol (CH30H) é produzido comercialmente pela 
reação catalisada de monóxido de carbono e hidrogê
nio: CO(g) + 2I-12(g) C H30 H (g). Consta que uma 
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é K,,
1 
= 2,4 x 10-.1 a 200 ºC. (a) Calcule K"' para 2S02(g) + 

0 2(g) 2S03(g). (b) O equili'brio favorece 502 e 0 2 

ou favorece 503 a essa temperatura? 
15.12 A constante de equilíbrio para a reação 

2NO(g) + Br2(g) 2NOBr(g) 
é KOJ = 1,3 X 10·2 a 1.000 K. (a) Calcule K..., para 2NOBr(g) 

2NO(g) + Br2(g). (b) A essa temperatura, o equi
líbrio favorece NO e Br2 ou favorece NOBr? 

15.13 A 700 ~c, K.., = 0,112 para a reação 
S02(g) + t 0 2(g) 503(g) 

(a) Qual é o valor de Kttt para a reação S03(g) 
S02(g) + t 0 2(g)? (b) Qual é o valor de K..., para a 

reação 2S02(g) + Oi(g) 2S03(g)? (e) Qual é o valor 
de K,q para a reação 2S03(g) 2S02(g) + 0 2(g)? 

15.14 Considere o seguinte equili'brio, para o qual K.., = 0,0752 
a 480 ºC: 

2Cl2(g) + 2H20(g) 4HCl(g) + 0 2(g) 
(a) Qual é o valor de K"' para a reação 4HO(g) + 0 2(g) 

202{g) + 2H20(g)? (b) Qual é o valor de K.., para 
a reação C l1(g) + H 20(g) 2HCl(g) + t02(g)? 
(e) Qual é o valor de~ para a reação 2HCl(g) + ! 0 2(g) 
~= Clz(g) + H10(g)? 

15.15 A constante de equilíbrio para a reação 
HClO~(aq) W(nq) + 002-(nq) . 

é K,q= 1,1 x1o·· a 25 uC. (a) Qual éo valor de K,.~ para 
a reação t HCl02(11q) t H-(nq) + Í CI02-(11q)? 
(b) Qual é o valor de K,.'l para a reação 2HC102(aq) 

2H'(11q) + 2c102-(11qJ? (e) Qual é o valor de K,.
1 

para a reação 2H•(aq) + 2Cl02-(nq) 21-!Cl02(nq)? 
15.16 Considere as reações A(11q) + B(nq) C(n11) e C(aq) 

+ D(nq) E(aq) + A(nq) para as quais as constantes 
de equilibrio a 100 ºC são K,., = 1,9 x 10"" e K..., = 8,5 x 102

, 

respectivamente. Qual é o valor de K,,, para a reação 
B(nq) + D(nq) E(nq)? 

15.17 O óxido de mercúrio(T) decompõe-se em mercúrio ele
mentar e oxigênio elementar: 2Hg20(s) 4Hg(/) + 
0 2(g). (a) Escreva uma expressão para K,.

1 
que inclua to

dos os reagentes e produtos. (b) Explique por que nor
malmente excluímos sólidos e líquidos p uros das 
expressões da constante de equilíbrio. (e) Escreva 
uma expressão para K,Y que exclua os líquidos e sóli
dos puros da expressão de equiliôrio. 

15.18 Considere o equibbrio Na20(s) + S02(g) ~= Na2S03(s). 
(a) Escreva uma expressão para K..., que inclua todos os 
reagentes e produtos. (b) Explique por que norma l
mente excluímos sólidos e líquidos puros das expres
sões da constante de equili'brio. (e) Escreva uma 
expressão para K..,, que exclua os Uquidos e sólidos pu
ros da e>epressão de equilíbrio. 

mis tura em equilíbrio e m certo recipiente de 2,00 L con
tém 0,0406 mo! de CH301-I, 0,170 mo! de CO e 0,302 mo! 
de ~ a 500 K. Calcule K,'I a essa temperatura. 

15.21 A 500 K o seguinte equilíbrio é estabelecido: 2NO(g) + 
0 2(g) 2NOO(g). Uma mistura em equili'brio dos 
três gases tem pressões parciais de 0,095 atm, 0,171 atm 
e 0,28 atm para NO, Cl2 e NOCl, respectivamente. Cal
cule K"I para essa reação a 500 K. 
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15.22 O gás tricloreto de fósforo e o gás cloro reagem para 
formar gás pentacloreto de fósforo: PCl3(g) + Cl2(g) 

PCl5(g). Un1 recipiente de gás é carregado com 
uma mistura de PCl3(g) e Cli(g), os quais são deixados 
atingir o eqlúlíbrio a 450 K. No equilíbrio as pressões 
parciais dos três gases são PPCI , = 0,124 atm, Pa, = 0,157 
atm e P1'C1 = 1,30 atm. (a) Qual é o valor de K"' a essa 
temperatura? (b) O equilíbrio favorece os reagentes ou 
os produtos? 

15.23 Uma mistura de 0,10 mol de NO, 0,50 mol de ~ e 0,10 
mol de H20 é colocada em um recipiente de 1,0 L a 300 
K. O seguinte equilíbrio é estabelecido: 

2NO(g) + ~(g) Nz(g) + 2HN20(g) 
No equilíbrio, Pr...o = 1,53 abn. (a) Calcule as pressões 
parciais de H2, N2 e H20. (b) Calcule K"'. 

15.24 Uma mistura de 1,374 g de H 2 e 70,31 g de Br2 é aqueci
da em un1 recipiente de 2,00 La 700 K. Essas substâncias 
reagem como segue: 

Aplicações das constantes de equilíbrio 

15.27 (a) Como o quociente de reação difere da constante de 
equili'brio·? (b) Se Q < K"I, em qual sentido a reação pros
segue para atingir o equj(íbrio? (c) Qual condição deve 
ser satisfeita para que Q = K,

1
? 

15.28 (a) Como um quociente de reação é usado para deter
minar se um sistema está em equilíbrio? (b) Se Q > KnJ' 

de que maneira a reação deve continuar para chegar ao 
equili'bcio? (e) No início de determinada reação, apenas 
reagentes estão presentes; nenhum produto é formado. 
Qual o valor de Q neste ponto da reação? 

15.29 A 100 ºC a constante de equilíbrio para a reação 
COC11(g)-9 CO(g) + Cl2(g) tem o valor de K~ = 
6,71 x 10 . As seguintes misturas de COCl2, CO e 
Cl2 a 100 ºCestão em equilibrio? Caso não estejam, 
indique em que sentido a reação deve prosseguir 
para atingir o equilíbrio. (a) Pcoc1 = 6,12 x 10-2 atm, 

-1 ' -1 P00= 1,01 xlO atm,P0 = 2,03 x10 atn1; (b)Pcoci = 
. 

1-6 -5 l 1,38 atn1, Pco= 3,37 x 10 atm, Pc1, = 6,89 x 10 atm; 
(e) PcOCJ = 3,06 x 10-1 atm, Pco= Pa = 4,53 x 10-5 atm. 

' ' 15.30 Como mostrado na Tabela 15.2, K"I para o equilíbrio 

N 2(g) + 3H2(g) ~(g) 

é 4,51 x 10-5 a 450 "C. Para cada uma das mistu.ras lis
tadas aqui, indique se a .mistura está e m equili'brio a 
450 ''C. Se ela não estiver em equilíbrio, indique o sen
tido (no sentido do produto ou dos reagentes) no qual a 
mistura deverá deslocar-se para ati11gir o equilíbrio. 
(a) 105 atn1 de NH3, 35 atm de N 2, 495 atm de H2; (b) 35 
atrn de N~, 595 a tm de .H2 e nada de N2 ; (c) 26 atm de 
NH3, 42 abn de H2, 202 atm de N 2; (d) 105 atn1 de Nl-I:v 
55 atm de H2 e 5,0 atm de N2• 

15.31 A 100 ºC, K"' = 2,39 para a seguinte reação: 
S01Cli(g) S02(g) + Cl2(g) 

Em urna mistura em equilíbrio dos três gases as pres
sões parciais de S02Cl2 e 502 são 3,31 atm e 1,59 atm, 
respectivamente. Qual é a pressão parcial de Cii na mis
tura en1 equihôrio? 

15.32 A 900 K a seguinte reação tem K"l = 0,345: 
2S02(g) + 0 2(g) 2S03(g) 

H 2{g) + Br2(g) 2HBr(g) 
Encontra-se que no equilibrio o recipiente contém 0,566 g 
de H 2• (a) Calcule as pressões parciais no equilíbrio de 
1-Iz, Br2 e HBr. (b) Calcule K ... ,. 

15.25 Uma mistura de 0,2000 mo! de C02, 0,1000 mo! de~ e 
0,1600 molde H 20 é colocada em um recipiente de 2,00 
L. O seguinte equilíbrio é estabelecido a 500 K: 

C02(g) + 1-1.i(g) CO(g) + H20(g) 
No equilíbrio PH,o = 3,51 atm. (a) Calcule as pressões 
parciais de C02, H2 e CO. (b ) Calcule K"I para a reação. 

15.26 Um frasco é carregado com 1.500 a tm de N20ig) e 1,00 atm 
de N02(g) a 25 ºC. A reação em equilíbrio é dada na Equa
ção 15.10. Após o equilíbrio ser atingido, a pressão parcial 
de N02 é 0,512 atm. (a) Qual é a pressão parcial no equilí
brio de N20 4? (b) Calcule o valor de K"' para a reação. 

Em uma mistura em equilibrio as pr-essões parciais de S02 
e 0 2 são 0,165 atm e 0,755 atm, respectivamente. Qual é a 
pressão parcial de S03 na mistura em equilíbrio? 

15.33 (a) A J .285 ºC a constante de equilíbrio pa.ra a reação 
Br2(g) 2Br(g) é K,.

1
=0,133. Um recipiente de 0,200 

L contendo uma mistura em equilíbrio dos gases tem 
0,245 g de Br2(g). Qual é a 1nassa de Br(g) no recipiente? 
(b) Para a reação H2(g) + li(g) 2HJ(g), K..., = 55,3 a 
700 K. Em um frasco de 0,200 L contendo uma mistura 
en1 equilíbrio dos três gases, existen1 0,056 g de H 2 e 
4,36 g de~· Qual é a massa de Hl no frasco? 

15.34 (a) A 800 K a constante de equilibrio para lig) 
;:::::::! 21(g) é Kcq = 2,04 x 10..J. Se uma mistura em equi

lfbrio en1 um recipiente contém 3,22 x 10-2 g de l(g), 
quantos gramas de 12estão na mistur~? (b) Para 250z(g) 
+ 0 2(g) 2S03(g), K,.

1
= 3,0x10 a 700 K. Em um 

frasco de 2,00 La 1nistura contém 2,65 g de 503 e1,08 g 
de 0 2• Quantos gramas de 502 estão no f.rasco? 

15.35 A 2.000 ºC a constante de equilíbrio para a reação 
2NO(g) N 2(g) + 0 2(g) 

é K"I = 2,4 x 103
. Se a pressão parcial de NO for 37,3 atm, 

quais são as pressões parciais de NO, N 2 e 0 2? 
15.36 Para o equiliôrio 

Br1(g) + Clz(g) 2BrCJ(g) 
a 400 K, K"I = 7,0. Se 0,30 molde Br2 e 0,30 mol de Cl2 são 
introduzidos em um recipiente de 1,0 L a 400 K, qual 
será a pressão parcial de BrCI no equilibrio? 

15.37 A 373 K, K,., = 0,416 para o equilíbrio 
2NOBr(g) 2NO(g) + Br2(g) 

Se as pressões parciais de NOBr(g) e NO(g) são iguais, 
q,uaJ é a pressão de Br2(g) no equilíbrio? 

15.38 A 21,8 ~e, K,;
1 
= 7,0 x 10-2 para o equiliôrio 

NH4HS(s) l\TH3(g) + H1S(g) 
Calcule as pressões parciais de NH3 e H 2S no equili
brio se uma amostra de NH4HS sólido é colocada em 
un1 recipiente fec hado e é decomposta até que o equilí
brio seja atingido. 

15.39 A 80 "C, K,.
1 
= 5,42 x 10-2 para a seguinte reação: 

PH3BCl3(s) PH3(g) + BCl3(g) 



(a) CaJcule as pressões parciais de PH3 e BCl3 no equilí
brio se uma amostra de PH3BC13 sólido é colocada em 
um recipiente fechado e decomposta até que o equilí
brio seja atingido. (b) Se o frasco tem volume de 0,500 L, 
quaJ é a massa núnin1a de PH38Cl3(s) que deve ser adi
cionada ao frasco para atingir o equibbrio? 

15.40 Considere a seguinte ·reação: 
CaS40(s) Ca2•(aq) + so/ -(aq) 

A 25 ''C a constante de equilíbrio é K.
1 

= 2,4 x 10-5 para 
essa reação. (a) Se um excesso de CaS04(s) é misturado 
com água a 25 ºC paTa produzir uma solução saturada 
de Ca504, quais são as concentrações de Ca2

• e so/- no 
equilíbrio? (b) Se a solução resultante tem volume de 

Princípio d e Le Châtelie r 

15.43 Considere o seguinte equilíbrio, para o qual 6H < O: 
2SOz(g) + 0 2(g) 2S03'g) 

Como cada uma das seguintes variações afetará a mis
tura em equilibrio dos três gases? (a) 0 2(g) é adicionado 
ao sistema; (b) a mistura da reação é aquecida; (c) ovo
lume do recipiente de reação é dobrado; (d ) um catali
sador é adicionado à mistura; (e) a pressão total do 
sistema é allmentada adicionando-se um gás nobre; 
( f) S03(g) é removido do sistema. 

15.44 Para a seguinte reação, t:.J:1° = 2.816 kJ: 
6C02(g) + 6H20(/) C6H 120 6(s) + 602(g) 

Como o rendin1ento de C,.H,20 6 no equilibrio é afetado 
(a) pelo aumento de Pco. ; (b) pelo aumento da tempe
ratura; (e) pela remoçãÓ de C02; {d) pela diminuição 
da pressão total; (e) pela remoção de parte do C6H 120 i,; 
(f) pela adição de um catalisador? 

15.45 Como as seguintes variações afetam o valor da cons
tante de equilibrio para uma reação exotérmica na 
fase gasosa: (a) remoção de um reagente ou produto; 
(b ) din1inuição do volume; (c) din1inuição na tempe
ratura; (d) adição de um catalisador? 

15.46 Para determinada reação na fase gasosa, a fração de 
produtos em uma mistura e1n equilíbrio é aumentada 

Exe rcícios a dicio na is 

15.49 Acredita-se que tanto a reação direta quanto a reação 
inversa do seguinte equilíbrio sejam etapas elementa-
res: 

CO(g) + Cl2(g) C.OCl(g) + Cl(g) 
A 25 ~e as constantes de velocidade ~ara as reações dire
ta e inversa são 1,4 x 10-:zs mo! 1 L s· e 9,3 x 1010 mor' L 
s-•, respectivamente. (a) Qual é o valor da constante 
de equilíbrio a 25 ºC? {b) Quais são mais abundantes no 
eqtlilibrio, reagentes ou produtos? 

15.50 Uma mistura de CH4 e H20 é passada sobre um catalisa
dor de níquel a 1.000 K O gás produzido é coletado em 
um frasco de 5,00 L e descobre-se que ele contém 8,62 g 
de CO, 2,60 g de H 2, 43,0 g de CH4 e 48,4 g de H20. 
Supondo que o equilíbrio foi atingido, calcule K,,

1 
para 

a reação. 
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3,0 L, quaJ é a massa mínima de CaS04(s) necessária 
para atingir o equilíbrio? 

15.41 Para a reaç.ão l2(g) + Br2(g) ;::::::= 2IBr(g), K.
1
=280a150 ºC. 

Suponha que 0,500 molde lBr em um frasco de 1,00 L 
atinja o equiHbrio a 150 "C. Quais são as pressões parciais 
de IBr, f2 e Br2 no equilíbrio? 

15.42 A 25 "C a reação 
CaCr04(s) Ca2• (aq) + Cro/ -(aq) 

tem constante de equiJ.íbrio K,., = 7,1 x ·10-i. Quais são as 
concentrações de Ca2~ e CrO/- no equiUbrio em uma 
solução saturada de CaCr04? 

pelo aumento da ten1peratura e o crescimento do volu
me do recipiente de reação. (a) O que se pode concluir 
sobre a reação a partir da influência da temperatura no 
equilíbrio? (b) O que se pode concluir a partir da in
fluência do aumento do volume? 

15.47 Considere o se~1inte equilíbrio entre os óxidos de ni
trogênio: 

3NO(g) N02(g) + N 20(g) 
(a) Use os dados no Apêndice C para calcular o ti.Jf 
para essa reação. (b) A constante de equilíbrio para a 
reação aumentará ou diminuirá com o au1nento da 
temperatura? Justifique sua resposta. (c) A temperatu
ra constante um.a variação no volume do recipiente afe
taria a fração de produtos na mistura em equilibrio? 

15.48 O metanol (CHJOH) pode ser preparado pela reação de 
COcomH2: 

CO(g) + 2H2(g) CH30H(g) 
(a) Use os dados termodinâmicos no Apêndice C para 
calcular llH 0 para essa reação. (b) Para que se maximize 
o rendimento de metanol no equilíbrio, você usaria 
uma temperatura mais alta ou mais baixa? (e) Para que 
se maximize o rendimento de metanol no equihbrio, 
você usaria uma pressão mais alta ou mais baixa? 

15.51 Quando 2,00 n1ol de S02Cl2 é colocado em um frasco de 
2,00 La 303 K, 56o/o de 5020 3 deconipõe-se em 502 e Cl2: 

S02CJi{g) S02(g) + Cl2(g) 
Calcule K"l para essa reação a essa temperatura. 

15.52 Uma mistura de H.i, Se HzS é mantida em um recipiente de 
1,0 La 90 ºC até que o seguinte equilibrio seja atingido: 

~(g) + S(s) ~S(g) 
No equilíbrio a 111istura contém 0,46 g de HzS e 0,40 g de 
H 2• (a) Escreva a expressão da constante de equilibrio 
para essa reação. (b) Qual é o valor de K,'I para a reação a 
essa temperatura? (e) Por que podemos ignorar a quanti
dade de S quando faze1nos os cálculos no item (b)? 

15.53 Uma an1ostra de brometo de nitrosila (NOBr) decom
põe-se de acordo com a se2uinte equação: 

2N0Br(g) 2NO(g) + Br2(g) 
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Uma mistura em equilíbrio em um recipiente de 5,00 L 
a 100 ºC contém 3,22 g de NOBr, 3,08 g de NO e 4,19 g 
de Br2• (a) Calcule K...,. (b) Qual éa pressão total exerci
da pela 1nistura de gases? 

15.54 Considere a reação hipotética A(g) 2B(g). Um 
recipiente é carregado con1 0,55 atm de A puro, depois 
do que a reação é deixada atingir o equilíbrio a O ºC. No 
equihbrio a pressão parcial de A é 0,36 atm. (a) Qual é a 
pressão total no recipiente? (b) Qual é o valor de K..,? 

15.55 Como 1nostrado na Tabela 15.2, a constante de equill
briopara a reação Nz(g) + 3H~(g) 2NH'3(g) é K,.

1 
= 

4,34 x 10-3 a 300 ºC. NH3 puro é colocado em um fras
co de 1,00 L e atinge o equihbrio a essa temperatura. 
Existe 1,05 g de NH3 na mistura em equilíbrio. 
(a) Quais são as 01assas de N 2 e H2 na mistura em 
equilíbrio? (b) Qual foi a massa de amônia colocada 
no recipiente? (e) Qual a pressão total no recipiente? 

15.56 Para o equilfbrio 
2JBr(g) l:i(g) + Br2(g) 

K,,
1 
= 8,5 x 10-3 a 150 ºC. Se 0,025 mo! de 1Br é colocado 

em um recipiente de 2,0 L, qual é a pressão parcial 
dessa substância quando o equilíbrio é a tingido? 

15.57 Para o equilíbrio 
PH3 BC13(s) PH3(g) + BCl,(g) 

K,,
1
=0,052 a 60 ºC. Um pouco de PH3BCl3 é adicionado 

ao recipiente fechado de 0,500 La 60 ºC; o recipiente é 
carregado com 0,0128 molde BC13(g). Qual a pressão 
parcial de PH3 no equillbrio? 

[15.58) NH4HS sólido é introduzido em um frasco evacuado 
a 24 ºC. A seguinte reação acontece: 

NH4HS(s) NH3(g) + H2S(g) 
No equilJbrio a pressão total (para NH3 e H2S toma
dos juntos) é 0,614 atm. Qual é K,,

1 
para esse equilí

brio a 24 ºC? 
[15.59) Uma amostra de 0,831gde503 é colocada em um reci

piente de 1,00 L e aquecida a 1.100 K. 503 decom
põe-se em S02 e 0 2: 

2S03(g) ;=== 2S02(g) + Oz(g) 
No equilíbrio a pressão total no recipiente é 1,300 atm. 
Encontre o valor de K,q para essa reação a 1.100 K. 

15.60 O óxido nítrico (NO) reage rapidamente com o gás 
cloro con10 segue: 

2NO(g) + Cl2(g) 2NOCl(g) 
A 700 K a constante de equilJbrio, K..,, para essa reação 
é 0,26. Determine o comportamento das seguintes 
misturas a essa temperatura: (a) PNo = 0,15 atm, P0 , = 
0,31 atm e PNOCJ = 0,11 atm; (b) Pr-'O = 0,12 atm, P0 , = 
0,10 atm e PNoo = 0,050 atm; (c) PNo = 0,15 atm, P0 = 

-3 ' 0,20atmePN00 =5,10 xlO atm. 
15.61 A 900 °C, K"I = 0,0108 para a reação: 

CaC03(s) CaO(s) + C02(g) 
Uma mistura de CaCO:i- CaO e C02 é colocada em u1n 
recipiente a 900 "C. Para as seguintes misturas, a 
quantidade de CaC03 aumentará, diminuir ou per
manecerá a mesma à medida que o sistema aproxi
ma-se do equilíbrio? 
(a) 15,0 g de CaCO:v 15,0 g de CaO e 4,25 g de C02 

(b) 2,50 g de CaCO:i- 25,0 g de CaO e 5,66 g de C02 
(e) 30,5 g de CaCO:v 25,5 g de CaO e 6,48 g de C02 

15.62 O carbonil de níquel, Ni(CO)., é um líquido extrema
mente tóxico com baixo ponto de ebulição. O carbonil 

de niquei resu !ta da reação de ruquel metálico com 
monóxido de carbono. Para ten1peraturas acima do 
ponto de ebu lição {42,2 "C) de Ni(C0)4, a reação é: 

Ni(s) + 4CO(g) Ni(C0)4(g) 
o ruguei, que é mais do que 99,9% puro, pode ser pro
duzido pelo processo do carbonil; o níquel impuro com 
bina-se com CO a 50 ºC para produzir Ni(C0)4(g). O 
Ni(C0)4 é, então, aquecido a 200 ºC, fazendo-o se de
compor de volta a Ni(s) e CO(g). (a) Escreva a expres
são da constante de equilíbrio para a formação do 
Ni(C0)4• {d) Dadas as temperaturas usadas para as 
etapas do processo do carbonil, você acha que essa rea
ção é endotérmica ou exotérmica? (e) Nos velhos tem
pos dos automóveis, usavan1-se canos de descarga la
minados com niquei. Mesmo que a constante de 
equillbrio para a formação de Ni(C0)4 seja muito pe
quena a temperatura dos gases expelidos pelos auto
móveis, os canos de descarga corroíam-se rapidamente. 
Explique por que .isso ocorria. 

15.63 NiO deve ser reduzido a niquei metálico em um pro
cesso industrial pelo uso da reação 

NiO(s) + CO(g) Ni(s) + C02(g) 
A 1.600 K a constan te de equ ilíbrio para a reação é 
K,q = 6,0 x 102

• Se uma pressão de CO de 150 torr 
deve ser aplicada na fon1alha e a pressão total nunca 
excede 760 torr, ocorrerá redução? 

[15.641 A 700 K a constante de equihbrio para a reação 
CC14(g) C(s) + 202(g) 

é K..., = 0,76. Um frasco preenchido com 2,00 atm de 
CCL-v que atinge o equilfurio a 700 K. (a) Qual a fração 
de CC14 convertida em C e Cl2? (b) Quais são as pres
sões parciais de ca. e e~ no equiliôrio? 

[15.65) A reação PC13(g) + Cl2(g) PCls(g) ten1 K"' = 
0,0870 a 300 ºC. Um frasco é preenchido com 0,50 atm 
de PC13, 0,50 atm de Cl2 e 0,20 atm de PCI~ a essa tem
peratura. (a) Use o quociente de reação para determi
nar o sentido que a reação deve seguir para que o 
equilíbrio seja atingido. {b) Calcule as pressões parciais 
dos gases no equilíbrio. (e) Qual é o efeito que o au
mento do volume do sistema terá sobre a fração em 
quantidade de matéria de Cli na mistura em equili
brio? (d ) A reação é exotérmica. QuaJ é o efeito que o 
aumento da temperatura do sistema terá sobre a fra
ção em quantidade de matéria de Cl2 na mistura em 
equilíbrio? 

l15.66l Uma mistura em equilíbrio de 1-12, 12 e HI a 458 ºC con
tém O, 112 n1ol de H 2, 0,112 1nol de 12 e 0,775 molde I-:ll 
em um recipiente de 5,00 L. Quais são as pressões par
dais no equilfurio quando o equilíbrio é restabelecido 
após a adição de 0,100 mo! de HI? 

(15.67] Considere a reação hipotética A(g) + 2B(g) 
2C(g), para a qual K~ = 0,25 a certa te1nperatu

ra. Um frasco de reação de 1,00 Lé carregado com 1,00 
mo! de C, que atinge o equiliôrio. Deixe a variável x 
representar a concentração em quantidade de matéria 
(mol/L) do composto A presente no equilíbrio. (a) E1n 
termos de x, quais são as concentrações no equilíbrio 
dos co1npostos B e C? (b) Quais os limites que devem 
ser colocados para o valor de x para que todas as con
centrações sejam positivas? (c) Colocando as concen
trações no equilíbrio (em tern1os de x) na expressão da 



constante de equi.IJbrio, derive uma equação que pode 
ser resolvida para x. (d) A equação do item (c) é uma 
equação cúbica (que ten1 a forma ax3 + bx2 +ex+ d= 0). 
Em geral, as equações cúbicas não podem ser resolvi
das en1 padrão fechado. Entretanto, você pode esti
mar a solução colocando en1 um gráfico a equação 
cúbica na faixa permitida que você especificou no 
item (b). O ponto no qual a equação cúbica cruza o 
eixo x é a solução. (e) A partir do gráfico no iten1 (d), 
estin1e as concentrações no equilibrio de A, B, e C. 
(Dica: você pode conferir a exatidão dessas concentra
ções na expressão do equilíbrio. 

15.68 A 1.200 K a temperatura aproxiolada dos gases de exa
ustão dos automóvejs (Figura 15.17), K"I para a reação 

2C02(g) 2CO(g) + 0 2(g) 

Exercícios cumulativos 

15.70 Considere os seguintes equilibrios em solução aquosa: 
(i) Na(s) + Ag'(aq) Na' (aq) + Ag(s) 
(ii) 3Hg(/) + 2AlJ+(aq) 3Hg2' (aq) + 2Al(s) 
(iii) Zn(s) + 2H ' (aq) Zn2•(aq) + H2(g) 
(a) Para cada uma das reações, escreva a expressão d a 
constante de equilíbrio para K,..,. (b ) Usando as in
formações fornecidas na Tabela 45, determine se K.ri é 
grande (K.,1>>1) ou pequena (K"' << 1 ). Justifique sua res
posta. (e) A 25 ºC a reação Cd(s) + Fe2+(aq) Cd2•(aq) 
+ Fe(s) tem K,,

1 
= 6 x 10-2

• Se Cd fosse adicionado à Tabe
la 4.5, você esperaria que ele estivesse acima ou abaixo 
do ferro? Justifique sua resposta. 

15.71 O cloreto de prata, AgCl(s), é um eletrólito forte inso
lúvel. (a) Escreva a equação para a dissolução de 
AgCl(s) em H20(/). (b) Escreva a expressão para K,.

1 
para a reação do item (a). (e) Com base nos dados ter
moquímicos no Apêndice C e no priJ1cipio de Le Châ
telier, preveja se a solubilidade de AgO em H20 
aumenta ou diminui com o aumento da temperatura. 

15.72 A reação hipotética A+ B C ocorre no sen tido 
direto em uma única etapa. O perfil de energia da rea
ção é mostrado no desenho. (a) Qual reação é mais rá
pida no equilíbrio, a direta o u a inversa? (b) Você 
esperaria o equiJíbrio favorecer reagentes ou produ
tos? (e) Em geral, como um catalisador afetaria a razão 
das constantes de velocidade para as reações direta e 
inversa? (e) Coo10 você esperaria que a constante de 
equilibrio da reação variasse com o aumento da tem
peratura? 

"' ·~ e 
QJ 

~ A+ B 

Caminho da reação 

[15.73) Considere o equilibrio A B abordado nas equa-
ções 15.l a 15.5. Suponha que o único efeito de um 
catalisador na reação seja abaixar as energias de 
ativação das reações direta e inversa, como mostra
do na Figura 15.16. Usando a equação de Arrheni-
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é aproxioladamente 1 x io-0
. Supondo que os gases 

de exaustão (pressão total de 1 atm) contêm 0,2o/o de 
CO, 12°/o de C02 e 3o/o de 0 2 por volume, o sistema está 
em equilíbrio em relação à reação anterior? Com base 
em sua conclusão, a concentração de CO seria aumen
tada ou diminuída por um catalisador que au1nenta a 
velocidade da reação anterior? 

15.69 Suponha que você trabalhe no Departamento de Patentes 
dos Estados Unidos da A.o1érica e um pedido de patente 
chega a sua mesa reivindicando que um catalisador 
recentemente desenvolvido era muito superior ao catali
sador de Haber para a síntese da amônia, porque o catali
sador leva a uma conversão de N2 e Hi em amônia em 
equilibrio muito maior que o catalisador de Haber sob as 
mesmas condições. Qual seria sua resposta? 

us (Seção 14.5), prove que a constante de equjlfbrio 
é a mesma para a reação catalisada e para a não-ca
taHsada. 

(15.74) A 25 ºC a reação 
NH4HS(s) NH3(g) + H2S(g) 

tem K,q = 0,120. Un1 frasco de 5,00 L é carregado com 
0,300 g de H:iS(g) puro a 25 "C. NH,HS sólido é a se
guir adicionado até que reste um excesso de sóUdo 
que não reagiu. (a) Qual é a pressão inicial de H2S(g) 
no frasco? (b) Por que a reação não ocorre a té que o 
NH4HS seja adicionado? (e) Quais são as pressões par
ciais de NH3 e HzS no equilíbrio? (d) Qual é a fração 
molar de 1-lz5 na mistura de gases do equilíbrio? (e) Qual 
é a massa mínima, em i:,>ramas, de NH4 HS que deve ser 
adicionada ao frasco para atingir o equilibrio? 

[15.75] Escreva a expressão d a constante de equilíbrio para o 
seguinte equilíbrio: 

C(s) + C02(g) 2CO(g) 

A tabela n1ostra as porcentagens en1 quantidade de 
matéria de C02(g) e CO(g) à pressão total de 1 atm 
para várias temperaturas. Calcule o valor de K"' a cada 
temperatura. A reação é exotérmica ou endotérmica? 
Justifique sua resposta. 

Temperatura C02 co 
( ºCl (o/o mol) ( 0/o mol) 

850 6,23 93,77 

950 1,32 98,68 

1.050 0,37 99,63 

1.200 0,06 99,94 

15.76 Na Seção 1 L.5 definimos a pressão de vapor de um lí
quido e1n termos de equilJbrio. (a) Escreva a equação 
representando o equilíbrio entre a água líqu id a e ova
por de água, e a expressão correspondente para a K"'. 
(b) Usando os dados do Apêndice B, dê o valor de K,., 
para essa reação a 30 ºC. (e) Qual é o valor de K.., para 
qualquer líquido em equilíbrio com seu vapor no pon
to de ebulição nom1al do líquido? 



564 Química: a ciência central 

[15.77) O cloreto de polivinila (PVC) é um dos mais impor
tantes polímeros comerciais (Tabela 12.1). O PVC é 
preparado pela polimerização de adição do cloreto de 
viniJa (C2H3Cl). O cloreto de vinila é sinteti2ado a par
tir do etileno (CiH4) em um processo de duas etapas 
envolvendo os segtúntes equilíbrios: 

Equilíbrio 1: Czfi4(g) + Cl2(g) C2H40 2{g) 

Equilíbrio 2: C2H40i{g) C2H3Cl(g) + HCl(g) 

O produto do Equilíbrio 1 é o 1,2-didoroetano, um 
composto no qual um á tomo de cloro está ligado a 
cada átomo de carbono. (a) Desenhe as estruturas de 
Lewis para C2H4Cl2 e CiH3CI. Quais são as ordens de 

ligação C - C nesses dois compostos? (b) Use as en
talpias médias de ligação nos dois equilíbrios. (c) Como 
o rendimento de C2H4Cl2 no Equilíbrio 1 variaria co1n 
a temperah1ra e com o volume? (d) Como o rendimen
to de C2H3Cl no Equilibrio 2 variaria com a tempera
tura e con1 o volume? (e) Proct1re os pontos de 
ebulição norn1ais do 1,2-dicloroetano e do cloreto de 
vinila em um livro de referência do tipo do CRC 1-land
/Jook of C/1e111istry 1111d P/1ysícs. Com base nesses dados, 
proponha um desenho de um reator (semelhante ao da 
figura 15.13) que pudesse ser usado para maxin1izar a 
quantidade de C:iH3Cl produzida usando os dois 
equiltbri os. 



Capítulo 

Equilíbrio 
ácido-base 

Üs acidos e bises são importantes em inúmeros processos 
químicos que ocorrem ao nosso redor, desde processos industriais até 
processos biológicos, desde reações no laboratório até aquelas em nosso 
ambiente. O tempo necessário para um objeto metálico imerso em água 
se corroer, a habilidade do ambiente aquático dar suporte à vida de pei
xes e plantas, o destino de poluentes removidos do ar pela chuva e até 
mesmo as velocidades de reações que mantêm 11ossa vida, todos depen
dem de maneira crítica da acidez e basicidade das soluções. Uma grai1-

de parte da quúnica pode ser entendida em termos de reações ácido-base. 
Já encontramos ácidos e bases muitas vezes em abordagens anterio

res. Por exemplo, unla parte do Capítulo 4 se deteve em suas reações. 
Mas o que faz uma substância comportar-se com.o um ácido ou como 
unla base? Neste capítulo reexaminaremos os ácidos e as bases, obser
vando como eles são identificados e caracterizados. Ao fazermos isso, 
consideraremos seus comportamentos não apenas em termos de estru
turas e ligações, mas também de equiliôrios químicos nos quais eles par
ticipam. 

,. 
16.1 Acidos e bases: uma breve revisão 

Desde os te1npos primordiais da química experimenta], os cientistas 
identificam os ácidos e as bases por suas propri.edades características. 
Os ácidos têm sabor azedo (por exemplo, o ácido cítrico no suco de li
mão) e fazem com que determinados corantes mudem de cor (por 
exemplo, o toniassol fica vennelho no contato com ácidos). A palavra 
ácido vem da palavra latina acidus, que significa azedo ou adstringente. 
As bases, por outro lado, têm sabor amargo e dão a impressão de seres
corregadias (o sabão é um bom 
exemplo). A palavra base vem do in
glês arcaico 'rebaixar'. (A palavra em 
inglês debase ainda é utiUzada nesse 
sentido, significando abaixar o valor 

ANIMAÇÕES 
Introdução aos ácidos, 
Introdução às bases aquosas 

de alguma coisa.) Quando as bases são misturadas em determinadas pro
porções, suas p.ropriedades características desaparecem simultaneamente. 
am (Seção 4.3) 

.., O que está por vir <111 

• Começamos revisando as definições de 
ácido e base apresentadas no Capítulo 4 e 
aprendemos que estas são as definições 
de Arrlrenius. 

• A seguir aprenderemos as defini~ mais 
gerais de Bro1rsted-Lulvry para ácidos e 
bases. Um ácido de Br0nsted-Lowry é 
um ttntir de pnm1, e uma ~ele ~ 
lowty é ttm Tm!llivr de pr{ilof 1. 

• A 00.'1! ro11j11gadn de um ácido de Bronsted-
1.Dwry é o que permanece depois que o 
ácido doou um próton. Analogamente, o 
ácido ro11j11gndo de uma base de Brensted
l..o\vry é a espécie resultante de quando a 
base recebe uni próton. Duas espl'Cies des
se tipo, que diferem entre si apenas pela 
presença ou ausência de um próton, juntas 
são ronhecidas tomo par tfcido-lxise co11j11-
gado. 

• A a11to-io11izaçilo da água produz peque
nas concentrações de lons hidrônio e 
hidróxido em água pura. A co11sta11te de 
eq11i/íbrio para a auto-ionização da água, 
K,,, defuie a relação entre as concentra
ções de H,O" e O~ em soluções aquosas. 

• A escala de pJ-1 é usada para descrever a 
acidez e a basicidade de uma solução. 

• Os ácidos e bases fortes são os que se ioni
zam ou se dissociam completamente em 
solução aquosa, enquanto ácidos e bases 
fracas ionizam-se apenas parcialmente. 

• Aprendemos que a ionização de um ácido 
fraco em água é um processo en1 equilí
brio com un1a constante de equiHbrio K,, 
que pode ser usada para calcular o pH de 
urna solução de ácido fraco. 

• Igualmente, a ionização de uma base fra
ca em água é um processo em equilíbrio 
com uma constante de equilíbrio K,.. que 
podemos usarpara calcular opH de uma 
solução de base fraca. 

• Existe uma relação, K. x K. = K.1 entre K. e 
K, de qualquer par ácido-base conjugado. 
fs.c;a relação pode ser usada para deter
minar o pH de uma solução de sal. 

• Continuamos explorando a relação en
tre a estrutura química e o comporta
mento ácidcrbase. 

• Finahnente, aprenden1os as deftnições 
de ácido e base de Lewís. Um ácido de 
Lewis é um receptor de elétro11, e uma 
base de Le'vis é um doador de eh'tron. As 
definições de Lewis são mais gerais e 
ab.rangentes que as definições de Arrh~ 
n.ius ou de Br0nsted-LDwry. 
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Historicamente, os químicos têm procurado relacionar as propriedades de ácidos e bases às suas composições 
e estruturas moleculares. Por volta de 1830, estava evidente que todos os ácidos continham hidrogênio, mas nem 
todas as substâncias que continham hidTogênio eram ácidos. Na década de 1880, o qtúmico sueco Svante Arrhenius 
(1859-1927) ligou o comportamento ácido com a presença de íons rr e o comportamento de base com a presença 
de íons OH" em solução aquosa. Ele definiu ácidos como substâncias que produzem íons H• em água, e bases como 
substâncias que produzem .íons OI-r em água. As propriedades das soluções aquosas de ácidos, como sabor azedo, 
devem-se a H+(nq), enquanto as propriedades de soluções aquosas de bases devem-se a 01-r(nq). Mais tarde o con
ceito de Arrhenius de ácido e base veio a ser expresso da seguinte maneira: os ácidos são s1tbstfincins que, qunndo dis
solvidas e111 água, nu111entn111 a concentração de íons W. De Jor111a se111e/11a11te, as bnses são s11bstfi11cias q11e, quando 
dissolvidas er11. água, n11111e11ta111 a concentração de íons 01-1. 

O cloreto de hidrogênio é um ácido de Arrhenius. O gás cloreto de hidrogênio é altan1ente solúvel em água por 
causa de sua reação química com H20, que produz íons hidratados Ir e Cr: 

HCI(g) H,O H•(aq) + cr(aq) fl 6.l] 

A solução aquosa de HCI é conl1ecida con10 ácido clorídrico. O ácido clorídrico co.ncentrado possui aproxima
damente 37°/o de HCJ em massa e 12 mols de HCJ em um litro de solução. 

H H + 
'D: ·o/ 
/ º•. /"'-

H 'H H 

H502+ 

(a) 

• • • 
" 

H H + 

"'a: :o/ 
/ . .. .·· " 

H ' H H ' H 
""-· ./ o 

1 
1;l 
• • •• 

H-0: 
' 1 

H 

Figura 16.1 Estruturas de Lewis e 
modelos moleculares para H50 2+ e 
H90 4 • . Existe boa evidência 
experimental para a existência 
dessas duas espécies. 

O hidróxi.do de sódio é uma base de Arrhenius. Como NaOH é un1 com
posto iônico, ele dissocia-se em íons Na+ e OH- quando se dissolve em água, 
com isso liberando ions 01-í em solução. 

,. 
16.2 Acidos e bases de Br0nsted- Lowry 

O conceito de ácidos e bases de Arrhenius, embora úti l, tem limitações. 
Porque é restrito a soluções aquosas. Em 1923, o químico dinamarquês Johan
nes Br0nsted (1879-1947) e o químico inglês Thomas Lowry (1874-1936) pro
puseram uma definição mais geral de ácidos e bases. O conceito deles é 
baseado no fato de que as reações ácido-base envolvem transferência de íons 
ft de uma substância para outra. 

O íon H+ em água 
Na Equação 16.1 o cloreto de hidrogênio é mostrado ionizando-se em água 

para formar H .. (aq). U1n íon H" é sÍ111plesr11ente u111 próton sern nenhurn elétron de 
vnlêncin e111 sua vizinhança. Essa pequena partícula carregada positivamente in
terage fortemente com os pares de elétrons não-ligantes das .moléculas de água 
para formar os íons hidrogênio hidratados. Por exemplo, a interação de um 
próton com uma molécula de água forma o íon hidrônio, H 30 +(aq): 

tt+ + :Õ-f-I -
1 

H 

•• 
H- O- H 

1 [16.2] 
H 

A formação dos íons hidrônio é um dos aspectos complexos da interação 
do íonft com água liquida. De fato, oíon~o· pode forn1ar ligações de hidro
gênio com moléculas adicionais de água para gerar aglomerados maiores de 
íons ludrogênio hidratados, con10 H 50 2+ e ~04+ (Figura 16.1) . 

Os químicos usam H'(nq) e I-130 .. (aq) de maneira intercambiável para repre
sentar a mesn1a coisa, ou seja, o próton hidratado responsável pelas proprieda
des características das soluções aquosas de ácidos. Geralmente usamos o íon 
l-r+(aq) por simplicidade e conveniê11cia, con10 fizemos 11a Equação 16.1. Entre
tanto, o íon H 30 +(aq) representa melhor a realidade. 

Reações de transferência de próton 
Quando examinamos mais de perto a reação que ocorre quando HcJ se dis

solve em água, descobrimos que a molécula de I-ICl transfere um íon H' (um 
próton) para uma molécula de água, como representado na Figura 16.2. Por-
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tanto, podemos representar a reação como ocorrendo entre uma molécula de HCl e uma molécula de água para 
formar os íons lúdrônio e cloreto: 

[16.3) 

Br011Sted e Lowry propuseram defi1úr áci.dos e bases em termos de suas habilidades de transferir prótons. De 
acordo com a definição deles, 11111ácidoé111110 s11bstáncia (1noléc11la ou íon) que podedonr 111n próton para outra substância. 
Analogamente, i1111a base é u111a substância que pode receber 11111 próton. Portanto, quando o HCI se dissolve em água 
(Equação 16.3), HCJ atua como um ácido de Br0nsted- Lowry (ele doa um próton para H 20), e H 20 age como uma 
base d e Brensted- lowry (ela recebe um próton de HCl). 

Em virtude de a ênfase no conceito de Br0nsted-Lowry ser na transferência de próton, o conceito também se 
aplica às reações que ocorrem em solução aquosa. Na reação entre HO e NH3, por exemplo, um próton é transferido 
do ácido HCI para a base NH3: 

H 
. . 1 .. 

:Cl-II + :N-H _. :c1: - + 
• • 1 •. 

H 

H 
1 

fI-N-H 
1 

H 

+ 

[16.4] 

Essa reação pode ocorrer na fase gasosa. O filme nebuloso que se forma nas janelas de laboratórios de química 
geral e i1as vidrarias do laboratório é em grande parte NH4Cl sólido formado pela reação na fase gasosa de HO 
com NH3 (Figura 16.3). 

V amos cot1Siderar outro exen1plo que compara a relação entre as defitúções de ácidos e bases de Arrhenius e as 
definições de Br0nsted- Lowry - uma solução aquosa de amônia, na qual ocorre o segumte equilibrio: 

[16.51 

A amônia é un1a base de Arrhenius porque adicionando-a à água há um aumento da concentração de 
O~(aq). Ela é uma base de Br0nsted-Lowry porque recebe um próton da H 20. A molécula de H 20 na Equação 
16.5 a tua como um ácido de Br0nsted-Lowry porque doa um próton para a molécula de NH3• 

Um ácido e uma base sen1pre atuam juntos na transferência de um próton. Em outras palavras, uma substância 
pode funcionar como um ácido apenas se outra substância comportar-se simultaneamente como uma base. Para 
ser um ácido de Br0nsted-Lowry, uma molécula ou íon deve ter um átomo de hidrogênio que ela possa perder 
como um íon ri. Para ser u1na base de Broosted-Lowry, uma molécula ou íon deve ter um par de elétrons 
não-ligante que possa ser usado para ligar o íon H .... 

Algumas substâncias podem agir como un1 ácido em certa reação e como uma base em outras. Por exemplo, H20 
é uma base de Br0nsted-Lowry na reação com HCI (Equação 16.3) e um ácido de Br00sted-Lowry na reação com 
NH3 (Equação 16.5). Uma substância capaz de agir como ácido ou como base é chamada aniótera. Uma substância 
anfótera age como base quando combinada com a lgo bem mais ácido que ela própria e como ácido quando combina
da com algo bem n1ais básico que ela. 

+ 

+ H 

Figura 16.2 Quando um próton é 
transferido de HCI para H20, HCI atua como 
um ácido de Brr.,nsted-Lowry e H20 atua 
como uma base de Br0nsted-Lowry. 

Figura 16.3 HCl(g), 
escapando do ácido clorídrico 
concentrado, e NH3(g), 
escapando de uma solução 
aquosa de amônia 
(aqui rotulada como hidróxido 
de amônio), combinam-se para 
formar uma fumaça branca de 
NH~Cl(s). 
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Pares ácido- base conjugados 
Em qualquer equilíbrio ácido-base tanto a reação direta (para a direita) quanto a reação inversa (para a esquer

da) envolvem transferências de próton. Por exemplo, considere a reação de u.m ácido, que denominamos HX, com 
a água. 

(16.6) 

Na reação direta HX doa um próton para H 20 . Conseqüentemente, HX é um ácido de Br0nsted-Lowry, e H 20 
é uma base de Br0nsted-Lowry. Na reação inversa o íon H 30 + doa um próton pa ra o íon X-, logo H 30 + é o ácido e 
x-é a base. Quando o ácido HX doa um próton, ele deixa para trás uma substância, x-, que pode atuar como uma 
base. Semelhantemente, qua11do H20 age como uma base, ela gera H30 •, que pode atuar con10 u.m ácido. 

Um ácido e uma base como I-IX e X-, que diferem apenas na p1·esença ou ausência de um próton, são chamados 
par ácido- bas e conjugado. Cada ácido tem uma base conjugada, formada pela remoção de um próton de seu áci
do. Por exemplo, Off é a base conjugada de H20, e X- é a base conjugada de I-IX. Analogamente, cada base tem as
sociada a ela um ácido conjugado, formado pela adição de um próton à base. Assim, H30 T é o ácido conjugado de 
H 20, e HX é o ácido conjugado de X-. 

Em n1uitas reações ácido-base (transferência de próton), podemos identificar dois conjuntos de pares áci
dcrbase conjugado. Por exemplo, considere a reação entre o ácido nitroso (HN02) e a água: 

rernover 1 f 

1 
HN02(nq) + H20(/)~ N02- (nq) + H30 +(aq) 

Ácido B,1~'-' Base 
conjugada 

<H.hdt>ndT 11 

. ..\\.ido 
conjug.~d1l 

4 

Lgualmente, para a reação entre NH3 e H 20 (Equação 16.5), temos: 

Ácido 

COMO FAZER 16.1 

.\e ido 
(l•nju~.1dn 

Base 
conjugada 

(a) Qual é a base conjugada de cada um dos seguintes ácidos: I-1004; H2S; PH~ •; HC03"? 
(b) Qual é o ácido conjugado de cada uma das seguintes bases: CN-; so/-; H 20; HC03r 

Solução 

[16.7] 

[16.8] 

Análise: pede-se dar a base conjugada para cada uma das espécies na série e o ácido conjugado para cada uma dases
pécies em outra série. 

Planejamento: a base conjugada de uma substância é simplesmente a substância de origem menos u1n próton, e o áci
do conjugado de uma substância é a substância de origem mais um próton. 
Resolução: (a) H004 menos um próton (1-I') é 004- . As outras bases conjugadas são HS-, PH3 e CO/ -. (b) rn- mais 
um próton (W) é HCN. Os outros ácidos conjugados são Hso.-, H30 • e ~C03. 

Observe que o íon hidrogenocarbonato (HC031 é anfótero: pode agir co1no ácido ou como base. 

PRATIQUE 

Escreva a fórmula para o ácido conjugado de cada um dos itens seguintes: HS03- ; F ; P04:l-; CO. 

Respostas: HiSD~ l-IF; HPO/ -; Hco•. 
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COMO FAZER 16.2 

O íon hidrogenossulfito (HS03l é anfótero. (a) Escreva unia equação para a reação de HS03- com água, na qual o íon 
atua como um ácido. (b) Escreva uma equação para a reação de HS03- com água, na qual o íon atua como uma base. 
Em ambos os casos identifique os pares ácido-base conjugados. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se escrever duas equações representando as reações entre HS03- e água, na quaJ HS03-

deve doar um próton a ela, conseqüentemente atuando como um ácido de Br0'nsted- Lowry, e uma outra na qual 
HS03- deve receber un1 próton de água, em conseqüência agindo corno base. Pede-se também identificar os pares con
jugados em cada equação. 

Resolução: (a) 

HS03-(aq) + ~O(/) S03
2"(aq) + H30 +(nq) 

Os pares conjugados nessa equação são HS03- (ácido) e so/- (base conjugada); e H20 (base) e H 30 ' (ácido conjugado). 
(b) 

Os pares conjugados nessa equação são HzO (ácido) e OW (base conjugada); e HSO_,- (base) e HiSCJ3 (ácido conjugado). 

PRATIQUE 

Quando óxido de Jítio (Li20) é dissolvido en1 água, a solução toma-se básica pela reação do íon óxido (021 com água. 
Escreva a reação que ocorre e identifique os pares ácido-base conjugados. 

Resposta: a2-(aq) + H 20(/) OH'(nq) + OH'(aq). OH' é o ácido conjugado da base 0 2
- . OH- é tambén1 a base conju-

gada do ácido H20. 

Forças relativas de ácidos e bases 
Alguns ácidos são melhores doadores de prótons que outros; algun1as bases são melhores receptoras de pró

ton que outras. Se ordenarmos os ácidos em ordem de habilidades em doar próton, descobriremos que quanto 
mais facilmente uma substância doa um próton, menos facilmente sua base conjugada o aceita. Analogamente, 
quanto mais facilmente uma base aceita um próton, menos faciunente seu ácido conjugado o doa. Em outras pala
vras, quanto 111ais forte o ácido, 111ais fraca sun base conjugada; quanto rnais forte a base, ntais fraco é seu ácido conjugado. Des
sa forma, se sabemos algo sobre a força de um ácido (sua 
habilidade em doar prótons), também sabemos algo sobre 
a força de sua base conjugada (sua habilidade em receber 
prótons). 

A relação inversa entre as forças dos ácidos e as forças 
de suas bases conjugadas é ilustrada na Figura 16.4. Aqui 
agrupamos os ácidos e bases em três categorias abrangentes 
com base em seus comportamentos em água. 

1. Os ácidos fortes transferem completamente seus pró
tons para a água, não deixando nenhuma molécula 
não dissociada. C1DD (Seção 4.3) Suas bases conjuga
das têm tendência desprezível para ser protonadas 
(abstrair prótons) em solução aquosa. 

2. Os ácidos fracos dissociam-se apenas parcialmente 
em solução aquosa e, conseqüentemente, existem 
em solução como uma mistura de moléculas de áci
do e íons constituintes. As bases conjugadas de áci
dos fracos mostram ligeira habilidade para remover 
prótons da água. (As bases conjugadas de ácidos fra
cos são bases fracas.) 

3. As substâncias com acidez desprezível são aquelas 
como CH41 q ue contêm hidrogê11io, mas não de
monstram qualquer comportamento ácido em água. 
Suas bases conjugadas são fortes, reagindo comple
tamente, abstraindo prótons das moléculas de água 
paI"a formar íons OH". 

1~. 
ionizado 
em H 20 

• 

r 

1 
' 

ÁCIDO 

HCI 

H2504 

HN03 

H30 +(nq) 

NH • 4 

BASE 
c1- õi 

> 
';; 

l-150~ - ~ 
o. 
"' N03- 8 

H20 1 

-e 

" "' 
·-"' ..... 
.o 
"' l:" 
o ... 

100"/o 
protonado 
en1 H20 

Figura 16.4 Forças relativas de alguns pares 
ácido-base conjugados, listados um do lado oposto do 
outro, em duas colunas. 
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Podemos pensar nas reações de transferência de prótons como sendo governadas pelas habilidades relativas 
de duas bases para abstrair prótons. Por exe1nplo, considere a transferência de próton que ocorre quando um ácido 
HX se dissolve em água: 

(16.9] 

Se H20 (a base na reação direta) é uma base mais forte que x-(a base conjugada do HX), H20 abstrajrá o próton 
de HX para produzir H30 + e X'. Como resultado, o equilíbrio se localizará à direita. Isso descreve o comportamen
to de um ácido forte em água. Por exemplo, quando HCl se dissolve em água, a solução consiste quase inteiramen
te em ions H30 + e Cr con1 uma concentração desprezível de moléculas de H.CI. 

[16.10) 

~O é uma base mais forte que Cr (Figura 16.4), logo H20 adquire o próton para tornar-se o íon hidrônio. 
Quando X' é uma base mais forte que H 20, o equilíbrio estará à esquerda. Essa situação ocorre quando HX é 

un1 ácido fraco. Por exemplo, uma solução aquosa de ácido acético (HC2H30 2) consiste principalmente em molécu
las de H~H302 com apenas relativamente poucos íons l-130 ' e C2H30 2- . 

[16.11) 

C2H30 2- é uma base n1ais forte que H20 (Figura 16.4) e, conseqüentemente, abstrai o próton de H30
1

". A partir 
desses exemplos concluímos que l'lll qualquer reação ácido-base a posição de equilíbrio favorece a tra11sferê11cia do próton 
para a base ntais forte. 

COMO FAZER 16.3 

Para a seguinte reação de trans ferência de próton, use a Figura 16.4 para determinar se o equilíbrio se localiza predo
minantemente à esquerda ou à direita: 

HSO~-(aq) + C03
2-(aq) SO/-(aq) + HC03-(aq) 

Solução 

Análise: pede-se determinar se o equilíbrio mostrado se loca liza à direita, favorecendo os produtos, ou à esquerda, fa
vorecendo os reagentes. 

Planejamento: essa é uma reação de transferência de próton; a posição do equilíbrio favorecerá o próton ir para a 
mais forte das duas bases. As duas bases na equação são C03

2
- , a base na reação direta como escrita, e so/-, a base con

jugada de HS04- . Podemos encontrar as posições relativas dessas duas bases na Figura 16.4 para determinar qual é a 
base mais forte. 

Resolução: C03
2
- aparece mais baixo na coluna da direita na Figura 16.4 e, conseqüentemente, é uma base mais forte 

que 50/-. C03
2
-, portanto, preferencialmente conseguirá o próton para tornar-se HC03- , enquanto 504

2
- permanecerá 

em s ua maior parte não-protonado. O equilíbrio resultante se localizará à direita, favorecendo os produtos. 

HSQ4-(aq) + C03
2-(aq) SO/"(aq) + HC03-(aq) 

Ácido Base Base Áddo 
conjugada conjugado 

Comentário: dos dois ácidos na equação, HS04- e HC03-, o mais forte doará um próton enquanto o mais fraco reterá o 
seu. Portanto, o equilíbrio favorece o sentido no qual o próton sai do ácido mais forte e passa a estar ligado à base mais 
forte. Em outras palavras, a reação favorece o consu1no do ácido mais forte e da base mais forte, ben1 como a for1J1ação 
do ácido e da base mais fracas. 

PRATIQUE 

Para cada un1a das seguintes reações, use a Figura 16.4 para determinar se o equili'brio se localiza predominantemente 
à esquerda ou à direita: 

(a) HPo} -(nq) + F-~0(1) ;::::~ H~04"(aq) + Otr(nq) 

(b) NH,.(nq) + Otr(nq) NH3(aq) + H20(/.) 

Respostas: (a) esquerda; (b) direita. 
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16.3 Auto-ionização da água 

Uma das majs importantes propriedades químjcas da água é sua habilidade cm agir tanto como ácido de 
Br0nsted quanto como base de Br011sted, dependendo das circunstâncias. Na presença de um ácido, a água age 
como um receptor de próton; na presença de uma base, a água age como um doador de próton. Assim, uma molé
cula de água pode doar próton para outra molécula de água: 

• • • • 
H-O: + H-0: ~ 

1 1 
H H 

. . + . . -
H-0-H + :O-H 

1 
H 

[16.12} 

Chamamos esse processo de a uto-ion ização da água. Nenhuma molécula individual de água permanece ioni-, 
zada por muito tempo; as reações são extremamente rápidas em ambos os sentidos. A temperatura ambiente 
apenas em torno de duas de cada 109 moléculas estão ionizadas a qualquer momento. Assim, a água pura con
siste quase inteiramente em moléculas de ~O e é um condutor de eletricidade extremamente ruim. Todavia, a 
auto-ionização da água é muito importante, como veremos em breve. 

O produto iônico da água 

Como a auto-ionização da água (Equação 16.12) é um processo em equiliôrio, podemos escrever a seguinte ex
pressão da constante de equilíbrio para ela: 

Uma ve.z que a expressão da constante de eqttilíbrio refere-se especifi
camente à auto-ionizaçã.o da água, usamos o símbolo K,,, para representar a 
constante de equilíbrio, que chamamos constante do produto iônico da água. 
A 25 ºC, o K,,, é igual a 1,0 x 10-14

• Assim, te1nos: 

K,,, = [H30 ... ] [OK] = 1,0 x 10-14 (a 25 ºC) 

ATIVIDADE 
Atividade de K. 

[16.13] 

[16.14] 

Como usamos H· (aq) e H30 . (aq) de maneira intercambiável para representar o próton hidratado, a reação de 
auto-ionização da água pode também ser escrita como: 

[16.15) 

Analogamente, a expressão para K,0 pode ser escrita em termos de H30 • OLLH~, e K,,. tem o mesmo valor em am
bos os casos: 

K .... = [H301 [Oir] = [J-I' ) [Off] = 1,0 x 10-14 (a 25 ºC) [16.16) 

Essa expressão da constante de equilíbrio e o valor de K,. a 25 ºC são extrema.mente importantes; você deve me
morizá-los. 

O que faz a Equação 16.16 particularmente útil é que ela não é apenas aplicável à água pura, mas também a qual
quer solução aquosa. Apesardeoequilibrioentre W(aq) eOrí(aq), bem como outros equilíbrios iônicos, serem afeta
dos em alguma extensão pela presença de íons adicionais em solução, é de costume ignorar esses efeitos exceto 11os 
trabalhos que necessitam de extrema exatidão. Portanto, a Equação 16.16 é tida como válida para qualquer solução 
aquosa diluída, e pode ser usada para calcular [H'] (se [OH"] for conhecida) ou [Oir] (se [H+] for conhecida). 

Uma solução na qual fH+] = [OHl é co.nhecida como neutra. Na maioria das soluções as concentrações de H' e 
' Orí não são iguais. A 1nedida que a concentração de um desses íons aumenta, a concentração do outro deve dimi-

nuir, de forma que o produto de suas concentrações seja igual a 1,0 x 10-H. Em soluções ácidas[~] supera {011). 
Em soluções básicas [OH-] supera [H•]. 

COMO FAZER 16.4 

Calc•1le os valores de [H .. ] e [OHl em uma solução neutra a 25 ºC. 

Solução 

Análise: pede-se determinar as concentrações dos íons hidrônio e hidróxido en1 uma solução neutra a 25 ºC 
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Planeja m en to: usaremos a Equaç.'ío 16.16 e o fato de que, por definição, [H"J =[OH"] em uma solução neutra. 

Resolução: representa remos a concentração de H- e Ofr em uma solução neutra com x. 
Isso nos dá: 

[H ' ][OH") = (x)(x) = 1,0 x 10-14 

).). = },0 X 1 Q-I~ 

x = 1.0 x10-1 mol/L = [W] = [OHl 
Em uma solução ácída [H'l é maior que 1,0x10-7 mol/ L; e em uma solução básica [H1 é menor q ue 1,0 x10"7 mol/ L. 

PRATIQUE 

Indique se as soluções com cada uma das segujntes concentrações iônicas é neutra, ácida ou básica: (a) (H'] = 4 x] cr9 
mol/L; (b) [Off"j = 1 x10-7 mol/ L; (c) [OWJ = 7 x10-13 mol/ L. 

Respostns: (a) básica; (b) neutra; (c) ácida. 

COMO FAZER 16.5 

Calcule a concentração de W(aq) em (a) uma solução na qual [0111é0,010 mol/L; (b) uma solução na qual [OH"] é 
1,8 xlO_, mol / L. Observe: nesse problema, e em todos que o seguem, su pomos, a menos quando dito o contrário, que 
a temperatttra é 25 ºC. 

Solução 

Análise: pede-se calcular a concentração de fon hidrônio em un1a solução aquosa o nde a concentração de íon hidróxi
do é conhecida. 

Planejame nto: podemos usar a expressão da constante de equilibrio para a auto-ionização da água e o valor de K,,, 
para achar cada uma das concentrações desconhecidas. 

Resolução: (a) Usando a Equação 16.16, temos: 

[H.)[OHl = 1,0 x10"14 

[H. ] = 1,0 x10-14 = 1,0 x10-H = 1 O x10-12 mol/L 
[OH J 0,010 ' 

Essa solução é básica porque [OHl > [H1. 
(b) Nessa instância 

[H' ] = 1,0 x10-1~ = 1,0 x10-•• = 5 O xlO..;; mol / L 
[011"J 1,8 xl0"9 

' 

Esta solução é ácida porque [H• J > [OH"]. 

PRATIQUE 

Calcule a concentração de 011(aq) en1 uma solução na qual (a) [I-rl = 2 x lO..., mol/L; (b) fH•] = [OH"]; (c) fW] = 
100 x[Ol-il. 

Respostns: (a) 5 x 10-9 mol/L; (b) 1,0 xl0-7 mol/L; (e) 1,0 xlO-a mol / L. 

16.4 A escala de pH 

A concentração molar de W(aq) em uma solução aquosa é geralmente muito pequena. Por conveniência, em 
geral usamos [H+] em termos de p H, que é o cologaritmo na base 10 de [tt•].1 

pH = - log [H"] [16.17] 

Se você precisar rever o uso de logaritmo, veja o Apêndice A. 
Podemos usar a Equação 16.17 para calcular o pH de uma solução neutra a 25 "C (isto é,na qual [H•] = 1,0x 10-7 

mol/L): 

pH = -log (1,0 x 10-7
) = -(-7,00) = 7,00 

1 Como (W) e [H30 +) são usados de modo intercambiável, você poderá definir o pH como - log [H30 +]. 
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O pH de uma solução neutra é 7,00 a 25 "C. 
O que acontece ao pH de uma solução à medida que tomamos a solução ácída? Uma solução ácida é aquela na 

qual [H•] > 1,0x10-7 mol/ L. Por causa do sinal negativo na Equação 16.17,o pH di111i1111i à proporçiioque [l-l+] n11111e11tn. 
Por exemplo, o pH de uma solução ácida na qual [H+] = 1,0 x 10-3 mol/L é: 

pH = -log (1,0 x 10-3) = -(-3,00) = 3,00 

A 25 ºC o pH de uma solução ácida é menor que 7,00. 
Podemos também calcular o pH de uma solução básica, na qual [OH""]> 1,0 x 10-7 mol/ L. Suponha que [OHl = 

2,0x10-3 mol/ L. Podemos usar a Equação 16.16 para calcular [WJ para essa solução, e a Equação 16.17 para calcu
lar o pH: 

pH = -Jog (5,0 x 10-12) = 11,30 

A 25 ºC o pH de uma solução básica é n1aior que 7,00. As relações entre [H"'"], [OH""] e pH estão resumidas na Ta
bela 16.1. 

Os valores de pH característicos de várias soluções familiares são mostrados na Figura 16.5. Observe que a va
riação em [tt•] por um fator de 10 faz com que o pH varie de 1. Assim, uma solução de pH 6 tem 10 vezes a concen
tração de H'(aq) de uma solução de pH 7. 

Você poderia pensar que quando [H'] fosse muito pequena, como é para alguns dos exemplos mostrados na 
Figura 16.5, ela não seria importante. Nada está mais longe da verdade. Se [H'] é parte de uma lei de velocidade 
cinética, variando sua concentração variará sua velocidade. - (Seção 14.3) Portanto, se a lei de velocidade é de 
primeira ordem [W], dobrando-se em sua concentração dobra também a velocidade mesmo que a variação seja 
meramente de 1 x 10-7 1nol/L para 2 x 10·1 mol/L. Em sis temas biológicos, muitas reações envolvem transferências 
de próton e têm velocidades que dependem de [H"]. Como as velocidades dessas reações são cruciais, o pH dos 
fluidos biológicos deve ser mantido dentro de limites estreitos. Por exemplo, o sangue humano tem pH normal na 
faixa de 7,35 a 7,45. Doenças e até a morte podem ser resultantes de variações muito além dessa faixa estreita. 

Figura 16.5 Concentrações de H+ e 
valores de pH de algumas substâncias 
comuns a 25 ºC. O pH e o pOH 
podem ser estimados ao se usar 
concentrações de referência de H• e 
OH-. 

ATIVIDADE 
Estimativa de pH 

o Suco gástrico - - - - - - -
"O 
·o s ""' uco de limão - - - - - -
.; R~frigerante. do ___ _ 
:E tipo cola, vinagre 

Vjnho - - - - - - - - - - -
Tomates - - - - - - - - - -
Banana - - - - - - - - - -

(1-l+] (mol/ L) pH 

1 (1 xl O ") o,o 
lxl 0-L 1,0 

1x10-2 2,0 

1x10- 3 3,0 

1x10- 4 4,0 

pOH. [OH- ] (n1ol/ L) 

14,0 l x10 14 

13,0 1x10- 13 

12,0 1X10 12 

11,0 l x lo- 11 

10,0 l xlo- lll 

Café - - - - - - - - - - - - 1x10- s 5,0 9,0 1x10- 9 

01uva - - - - - - - - - - -
Saliva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l xlo- 6 6,0 8,0 1 x10- 8 

Leite- - - - - - - - - - - - J--1-x_l_0_-=7=----------lx_l_0 __ -=7--. 
Sangue hun1ano, lágrimas 7,0 7,0 
Clara de ovos, água do mar l xlo- s 8 0 6 l x lo- 6 
Bicarbonato de sódio - - ' ,O 

Borax - - - - - - - - - - -
Leite de magnésia - - - -

e Águadecal--------·-"' ~ 
"' Amôn.ia doméstica - - - -·-~ Alvejante doméstico - - -

NaOH, 0,1 mol / L - - - -

1 x 10- 9 9,0 s,o 1 x10- 5 

1x10- 10 10,0 4,0 lxlO-~ 

1x 10- 11 11,0 3,0 1x10- 3 

l x 10 12 12,0 2,0 1x10 -2 

1x10- 13 13,0 1,0 1x10- 1 

1x10· 14 14,0 o,o 1 (lx10- 0) 
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TABELA 16.1 Relações entre [H ' ], [OH-] e pH a 25 ºC 

Tipo d e solução tH•J (mol/L) lOITT (mol/L) Valor d o pH 

Ácida > 1,0 x10-7 < 1,0 x10-7 < 7,00 

Neutra = 1,0X10-7 = 1,0 x10-7 = 7,00 

Básica < i,o x 10·1 > ) ,0 X J.0-7 > 7,00 

Uma maneira conveniente de estimar o pHé usar as concentrações de H+ de referência da figura 16.5, para 
as quais [I-l+] é igual a 1x10-", onde x é um número inteiro de O a 14. Quando [H+] for u1na dessas concentrações 
de referência, o pH é simplesmente o valor correspondente depH, x. Quando [H•] = 1x10-4, por exemplo, o p H 
é simplesmente 4. Quando [H+] cai entre duas concentrações de referência, o pH cairá entre os dois valores cor
respondentes de pH. Considere uma solução que é 0,050 mol/L de H+. Uma vez que 0,050 (isto é, 5,0 x 10-2

) é 
maior que l,Ox 10-2 e menor que 1,0x 10-1

, estimamos que o valor do pH estará entre 2,00e1,00. Usando a Equa
ção 16.17 para calcular o pH obtém-se 1,30. 

COMO FAZER 16.6 

Calcule os valores de pH para as duas soluções descritas en1 "Como fazer 16.5". 

Solução 

Análise: pede-se determinar o pH de soluções aquosas para as quais já calculamos [H']. 

Planejamento: podemos usar as marcas de referência na Figura 16.5 para deternlinar o pH para o iten1 (a) e estimar o 
pH do item (b). Podemos a seguir usar a Equação 16.17 para calcular o pH para o item (b). 

Resolução: (a) Em prin1eira instância encontramos que [H'"] é 1,0 x10-12 mol/L. Apesar de podermos usar a Equação 
16.17 para determinar o pH, 1,0 x10· 12 é uma das marcas de referência na Figura 16.5, logo o pH pode ser determinado 
sem qualquer cálculo formal. 

pH = - log (1,0x10- 12
) = -(- 12,00) = 12,00 

A regra para usar os algarismos significativos com logar.itmo é de que o 111í111ero de cnsas deci111ais nos logarit111os deve ser 
igual no 111í111ero de n/gnris111os sig11ificath10s no 11ú111ero original (veja o Apêndice A). Como 1,0 x10· 1

Z tem dois algarismos 
significativos, o pH tem duas casas decimais, 12,00. 

(b ) Para a segunda solução, [H• J = 5,6 xlO-omol/L. Antes de fazer qualquer cálculo, é útil estimar o pH. Para fazer isso, 
observamos que [H'] localiza-se entre 1 x 10-o e l x 10-5

• 

1 xlO"'° < 5,6xlO-o <1 xl0-5 

Portanto, esperamos que o pH encontre-se entre 6,0 e 5,0. Usamos a Equação 16.17 para calcular o pH. 

pH = - log 5,6 x lcr' mol/L::: 5,25 

Conferência: depois de calcular um pH, é útil co1npará-lo sua estimativa. Nesse caso, o pH, co.mo previn1os, fica entre 
6 e 5. Se tivéssemos calculado o pH e a estimativa não estivesse de acordo, teríamos de reconsiderar os cálculos ou esti
mativas, ou ambos. Observe que apesar de fH1 estar no meio das duas concentrações de referência, o pH calculado 
não está no n1eio dos dois valores correspondentes de referência. Isso é porque a escala de pH é logarítmica ern vez de 
linear. 

PRATIQUE 

(a) Em uma amostra de suco de limão [H1 é3,8 x l O°"' mol / L. Qual é o pH? (b) Uma solução para limpar janelascomu
mente disponível tem [H') de 5,3 x10-9 n1ol / L. Qual é o pH? 

Respostas: (a) 3,42; (b) 8,28. 

COMO FAZER 16.7 

Uma amostra de suco de 1naçã que foi espremido recentemente tem pH de 3,76. Calcule [H'). 

Solução 

Análise e Planejamento: precisamos calcular [H'] a partir do pH. Usaremos a Equação 16.17 para os cálculos, mas, 
primeiro, usaremos as marcas de referência na Figura 16.5 para estimar fH']. 
Resolução: con10 o pf-T está entre 3,0 e 4,0, sabemos que [H • J estará entre 1 x 10"" e 1 x l0-1 mol /L. A partir da Equação 
16.17, temos: 

pH = -log [H'] = 3,76 
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Assim, 

log [W] = - 3,76 

Para encontrar a lH'I precisamos determinar on11tilog de-3,76. As calculadoras científicas têm uma função antiJog (al
gumas vezes rotuladas INV log ou 10') que permjte fazer o cálculo: 

[W] = antilog (-3,76) = 10..Jº76 =1,7><10-4 mol / L 

Consulte o manual de sua calculadora para descobrir como fazer a operação de antilog. O número de algarismos sig
nificativos em IH•l é dois porque o número de casas decimais no pH é dois. 

Conferência: [H~] calculada cai dentro da faixa estimada. 

PRATIQUE 

Uma solução formada pela djssolução de um comprimido antiácido tem pl-l de 9, 18. Calcule [H1. 
Resposta: [H1 = 6,6 x 10-10 mol/l 

Outras escalas de 'p' 
O uso do cologaritn10 é também uma n1aneira conveniente de expressar valores de outras grandezas peque

nas. Usamos a convenção de que o cologaritmo de uma g randeza é designado por p (grandeza). Por exemplo, po
de-se expressar a concentração de 0}1 como pOH: 

pOH = -log [Ot1] [l 6.18] 

Tomando-se o cologaritmo dos dois lados da Equação 16.16 

-log [H•] +(-log [OHl) = -log K., [16.19] 

obtemos a seguinte expressão útil: 

pH + pOH = 14 (a 25 ºC) [16.20] 

Veremos na Seção 16.8 que as escalas p são também úteis quando trabalhamos com constantes de equilibrio. 

Medindo o pH 
O pH de uma solução pode ser medido rapidamente e com exatidão com um 111edidor de pH (Figura 16.6). Um 

completo entendimento de como esse importante aparelho funciona requer um conhecimento de eletroquímica, 
assunto que abordaremos no Capítulo 20. De forma breve, o medidor de pH consiste em tlffi par de eletrodos co
nectados a um medidor capaz de medir pequenas voltagens, na ordem de milivolts. Uma voltagem, que varia com 
o pH, é gerada quando os eletrodos são colocados em certa soluçã.o. Essa voltagem é lida pelo medidor, que é cali
brado para fornecer o pH. 

Os eletrodos usados nos medidores de pH possuem várias formas e tamanl1os, depe11dendo da finalidade 
para a qual e les são usados. Os eletrodos têm sido desenvolvidos de forma que sejam tão pequenos que possam 
ser inseridos dentro de uma única célula viva para que se monitore o pH do meio da célula. Medidores de pH de 
bolso também estão disponíveis para estudos ambientais, na monitoração dos efluentes industriais e no trabalho 
agrícola. 

Apesar de menos precisos, os indicadores ácido-base podem ser usados 
para medir o pH. Um iI1dicador ácido-base é uma substância colorida que 
pode por si mesma existir na forma ácida ou básica. As duas formas têm cores 
diferentes. Assim, o indicador fica de tLma cor em um ácido e de outra em un1a 
base. Se você conhece o pH no qual o indicador passa de uma cor para outra, 
pode determinar se uma solução tem pH maior ou menor que seu valor. O tor
nassol, por exemplo, muda de cor na vizinhança do pH 7. Entretanto, a mu
dança de cor não é muito exata. O tomassol vern1elho indica um pH de 
aproxin1adamente 5 ou mais baixo, e o azul indica um pH de aproximadamente 
8 ou maior. 

Alguns dos indicadores mais comuns estão relacionados na Figura 16.7. 
O alaranjado de metila, por exemplo, muda de cor em um intervalo de pH de 
3,1 a 4,4. Abaixo do pH 3,1 ele está na forma ácida, que é vermelha. No inter
valo entre 3,1e4,4 ele é gradualmente convertido para sua forma básica, que 
tem cor amarela. No pH 4,4 a conversão está completa e a solução é ama1·ela. A 

Figura 16.6 
digital. 

Medidor de pH 
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Figura 16.7 Faixas de pH para as Faixa de pH para a variação de cor 
variações de cor de alguns indicadores 1-------+----0 ___ 2 ___ 4 ___ 6 ___ 8 ___ 1_0 ___ 12 ___ 1_4-1 
ácido-base comuns. A maioria dos 
indicadores tem faixa útil de 
aproximadamente 2 unidades de pH. 

FILME 
Indicadores naturais 

Violeta de 
metila 

A.zul de timol 

Alaranjado 
de metila 

Vermelho 
de n1etila 

Azul de 
bromotimol 

Fenolftaleina 

Amarelo de 
aüzarina R 

Amarelo Violeta 

Vermelho Amarelo Amarelo Azul 

Verro~U10 Amarelo 

Incolor Rosa 

fita de papel impregnada com vários mdicadores e que vem completa com uma escala comparadora de cor é muito 
utilizada para determinações aproximadas de pH. 

,, 
16.5 Acidos e bases fortes 

A química de uma solução aquosa geralmente depende d o pH da solução. Portanto, é in1portante examinar 

~ ATIVIDADE 
~'; Ácidos e bases 

Ácidos fortes 

como o pH das soluções se relaciona com as concentrações de ácidos e bases for
tes. Os ácidos e as bases fortes são eletrólitos fortes, existindo em solução aquosa 
inteiramente como íons. Existem relativamente poucos ácidos e bases fortes co
mw1.S, e relacionamos essas substâncias na Tabela 4.2. 

Os sete ácidos fortes mais comuns incluem seis ácidos monopróticos (HCI, HBr, HJ, H'N03, HC103 e HCl04) e 
um diprótico (Hz504). O ácido nítrico (HN03) exemplifica o comportamento dos ácidos monopróticos fortes. Para 
todas as propostas práticas, uma solução aquosa de HN03 consiste inteiramente em íons H30~ e N03- . 

[16.21] 

Não usamos seta dupla para a Equação 16.21 porque a reação localiza-se completamente para a direita, o lado 
com os íons. - (Seção 4.1) Como observado na Seção 16.3, usamos l-130 + (nq) e H t (aq) de maneira intercambiável 
para representar o próton hidratado na água. Assim, geralmente s implificamos as equações para as reações de 
ionização de ácidos como segue: 

Em uma solução aquosa de ácido forte, o ácido norn1almente é a única fonte significativa de íons H· .2 Como re
sultado, o cálculo do pH de um.a solução de ácido monoprótico forte é direto porque [J-1·1 é igual à concentração 
original de ácido. Em uma solução de 0,20 mol/ L de HN03(aq), por exemplo, [H•] = [N03l = 0,20 mol/ L. A situa
ção com o ácido diprótico H2SO~ é mais complexa, com.o veremos na Seção 16.6. 

2 Se a concentração do ácido for igual a 10-j) n1ol/L ou menor, precisaremos tan1bén1 considerar os ions H+ que resultam da 
auto-ionização de H20. Normalmente, a concentração de H- de H20 é tão pequena que pode ser desprezada. 
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COMO FAZER 16.8 

Qual é o pH de uma solução de 0,040 mol/ L de HC104? 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se calcular o pH de uma solução de 0,040 mol/L de HCI04• Uma vez que HC104 é um 
ácido forte, ele está completamente ioni7.ado, fornecendo [l-íl = [Cl041 = 0,040 mol/L. Como [WJ encontra-se entre as 
marcas de referência 1 x 10-2 e 1 x 10-1 na Figura 16.5, estimamos que o pH estará entre 2,0 e 1,0. 

Resolução: o pH da solução é dado por: 

pH = -log (0,040) = 1,40. 
Conferência: O pH calculado encontra-se dentro da faixa esti1nada. 

PRATIQUE 

Uma solução aquosa de HN03 tem pH de 2,34. Qual é a concentração do ácido? 

Resposta: 0,0046 mol/L 

Bases fortes 
Existem relativamente poucas bases fortes comuns. As bases fortes solúveis mais comuns são os hidróxidos 

iônicos dos metajs alcalinos (grupo lA) e os metais alcalinos terrosos (grupo 2A), como NaOH, J<OH e Ca(OH)2• 

Esses compostos dissociam-se completan1ente em í.ons em solução aquosa. Portanto, uma solução rotulada de 0,30 
moJ/L de NaOH consiste em 0,30 mol/L de Na+(nq) e 0,30 moJ/L de OH"(nq); praticamente não existe NaOH 
não-djssociado. 

Como as bases fortes dissociam-se inteiramente em íons em solução aquosa, o cálculo do pH de suas soluções é 
também direto, como mostrado em "Con10fazer16.9". 

COMO FAZER 16.9 

Qual é opH de (a) uma solução de 0,028 mol/L de NaOH; (b) uma solução de 0,0011 mol/L de Ca(OH)2? 

Solução 

Análise: pede-se calcular o pH de duas soluções, dadas as concentrações da base forte para cada uma. 

Planejamento: podemos calcular cada p.H por dois 1nétodos equivalentes. Primeiro, poderíamos usar a Equação 
16.16 para calcular lH1 e usar a Equaç.'io 16.17 para calcular o pH. Alternativamente, poderíamos usar [OHl para cal
cular o pOH e usar a Equação 16.20 para calcular o pH. 

Resolução: (a) NaOH dissocia-se em água para fornecer um íon OI-r por fórmula unitária. Conseqüentemente, a con
centração de Otr no item (a) é igual à concentração declarada de NaOH, ou seja 0,028 niol/L. 

Método 1: 

Método 2: 

lH '] = l,O xio-H = 3,57 x 10'"0 mol /L 
0,028 

pOH = -Jog (0,028) = 1,55 

pH =-log(3,57 x 10-1
) = 12,45 

pH = 14,00 - pOH = U,45 
(b) Ca(OH)1 é uma base forte que se dissocia em água para fornecer 2 ions OI-r por fórmula unitária. Assim, a concen
tração de oH-(nq) para a solução do item (b) é 2 X (0,0011 0101/L) = 0,0022 mol/ L. 

Método 1: 

Método 2: 

PRATIQUE 

[ff•) = l,O x io-•
4 

= 4,55 x 10-12 mol/ L 
0,0022 

pOH = -log (0,0022) = 2,66 

pH =-log(4,55x10-12)=11,34 

pH = 14,00-pOH = 11,34 

Qual é a concentração de uma solução de (a.) KOH para a qual o pH é 11,89; (b) Ca(OH)2 para a qual o pH é 11,68? 

Respostns: (a) 7,8 x10-3 mol/L; (b) 2,4 xlO-J mol/ L. 

Apesar de todos os hidróxidos dos metais alcalinos (grupo lA) serem eletrólitos fortes, LiOH, RbOH e CsOH 
não são comumen te encontrados em laboratório. Os hjdróxidos dos metais alcalinos terrosos mais pesados 
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Ca(OH)2, Sr(OH)2 e Ba(OH)2 também são eletrólitos fortes. Entretanto, eles têm solubilidades limitadas, logo são 
usados apenas quando a alta solubilidade não for crítica. 

Soluções fortemente básicas também são formadas por determinadas substâncias que reagem com a água para 
formar Off(aq). A mais comum destas contém o íon óxido. Os óxidos metálicos iônicos, especialmente Na20 e 
CaO, são geralmente usados na indústria quando uma base forte é necessária. Cada mol de 0 2

- reage com a água 
para formar 2 molde 01-l, virtualmente não deixando 0 2

- em solução: 

[16.22] 

Assim, uma solução formada pela dissolução de 0,010 molde Na20(s) em água suficiente para perfazer 1,0 L de 
solução terá [OHl = 0,020 mol / L e um pH de 12,30. 

Os hidretos e nitretos iônicos também reagem. com H20 para formar OJ-í: 

K"(aq) + H20(/) - H2(g) + Orr(aq) 

N:J-(aq) + 3H20(/) NH3(aq) + 301-r(aq) 

[16.23] 

l16.24j 

Em virtttde dos ânions 0 2
- , W e N:J- serem bases mais fortes que OH'" (a base conjugada de H20), eles são capa

zes de remover um. próton de H20. 

,. 
16.6 Acidas fracos 

A maioria das substâncias ácidas é ácid.o fraco e, conseqüentemente, ioniza-se apenas pareia lmente em solu
ções aquosas. Podemos usar a constante de equilíbrio para a reação de io.nização para expressar a extensão na 
qual um ácido fraco ioniza-se. Se representa rn1os uni ácido fraco geral como HA, poden1os escrever a equação 
para sua reação de ionização de um dos seguintes modos, dependendo se o próton hidratado é representado 
como H30 +(aq) ou H'"(aq): 

HA(aq) + H 20(/) ;== H 30 . (aq) + A-(aq) 

ou HA(aq) H+(nq) + A-(aq) 

[16.25] 

[16.26] 

Como [H20 ] é o solvente, ele é omitido da expressão da constante de equilíbrio, que pode ser escrita como: 

Como fizemos com a constante do produto iônico para a auto-ionização da água, trocamos o índice inferior 
nessa constante de equihbrio para denominar o tipo de equação à qual ela corresponde. 

[H O ' ][A ] [H•][A- ] 
K = 3 ou K =---

• [HA] • [HA] 
[16.27] 

O índice inferior a em K. denota que ela é uma constante de equilíbrio para a ionização de um ácido, logo K0 é 
cllamada constante de dissociação ácida. 

A Tabela 6.2 mostra os nomes, as estrururas e os valores de K. para vários ácidos fracos. Uma relação mais com
pleta é dada no Apêndice D. Muitos ácidos fracos são compostos orgânicos constituídos inteiramente de carbono, 
hidrogênio e oxigênio. Esses compostos geralmente contêm alguns átomos de hidrogênio ligados aos átomos de 
carbono e outros ligados aos átomos de oxigênio. Em quase todos os casos os átomos de hidrogênio ligados ao car
bono não se ionizam. em água; em vez disso, o comportamento ácido desses compostos deve-se aos átomos de hi
drogênio ligados aos átomos de oxigênio. 

A ordem de grandeza de K. indica a tendê11da de o ácido ionizar em água: quanto 111aior o valor de K 01 111ais forte o 
ácido. O ácido fluorídrico (HF), por exemplo, é o mais forte relacionado na Tabela 16.2, e o fenol (HOCbH5) é o mais 
fraco. Observe que K. é normalmente menor que 10-3

• 



Capítulo 16 Equilíbrio ácido-base 579 

TABELA 16.2 Alguns ácidos fracos em água a 25 ºC* 

Ácido Fórmula estrutural Base Reação de eq u ilíbr-io K. 
conjugada 

FI uoríd rico F J-lF(aq) + H20(/) H30 . (aq) + P-(nq) 6,8 X 104 

ll-F 
(HF) 

Nitroso No2- HNOi(nq) + H20(/) H30 "(nq) + N02-(nq) 4,5 X 1Q4 

H-0-N=O (HN02) 

o 
Benzóico li o c,H50 2- HC1Hs02(nq) + H20(1) H30 ' (nq) + C7J-ls02-(aq) 6,3 X 10-S 11-0-C 
(HC7H50 2) 

o H 
Acético li 1 CiH o · l-TC2H30 2(nq) + H20(/) H30 . (nq) + C2H30 2-(nq) 1,8 X 10-S 

3 2 
(J-1Ci830 2) ll-0-C-C-H 

1 
H 

Hipocioroso 11-0-CI cio- HCIO(nq) + ~O(f) H30 . (nq) + oo-(aq) 3,0 X lQ-41 

(l-!CIO) 

Cianldrico Jt-C=N CN"' HCN(aq) + H20(1) H30 ' (aq) + C (nq) 4,9 X 10-IO 
(HCN) 

Fenol o C6H50 - HC6H50(nq) + f-40(/) H30 . (nq) + C6H50 -(nq) 1,3 X 1o· lO 
ll-0 (HC6H50) 

• O próton que se ioniza está mostrado em azul. 

Cálculo de K0 a partir do pH 
Para se calcular o valor de K. para um ácido fraco ou o pH de suas soluções, usaremos muitas das habilidades 

em resolver problemas de equilíbrio que desenvolvemos na Seção 15.5. Em muitos casos a pequena ordem de 
grandeza de K. permite-nos usar aproximações para simplificar o problema. Ao fazer esses cálculos, é in1portante 
reconhecer que as reações de transferência de próton geralinente são muito rápidas. Como resultado, o pH medido 
ou calculado de uma solução sempre representa uma condição de equiliôrio. 

COMO FAZER 16.10 

Um estudante preparou uma solução de 0,10 n1ol/ L de ácido fórmico (HCHOz) e mediu seu pH usando um medidor 
de pH do tipo ilustrado na Figura 16.6. Constatou que o pH a 25 ºC é 2,38. (a) Calcule K. para o ácido fórmico nessa 
temperatura. (b) Qual a porcentagem de ácido ionizada nessa solução de 0,10 mol/ L? 

Solução 

Análise: dados a concentração molar de uma solução aquosa de ácido fraco e o pH da solução a 25 ºC, pede-se deter
minar o valor de K, para o ácido e a porcentagem do ácido ionizada. 

Planejamen to: apesar de estarmos lidando especificamente com a ionização de um ácido fraco, esse problema é mw
to sinular aos problemas de equilíbrio que encontramos no Capítulo 15. Podemos resolvê-lo usando primeiro o méto
do descrito em "Como fa zer 15.8", começando com a reação química e fazendo uma tabela d e concentrações iniciais e 
no equilíbrio. 

Resolução: (a) O primeiro passo na resolução de qualquer problema é escrever a equação para a reação em equilíbrio. 
O equiUbrio de ionização para o ácido fórmico pode ser escrito como segue: 

HCH02(nq) H'(aq) + CH02 ·(aq) 

A expressão da constante de equilíbrio é: 

A partir do pH medido, podemos calcular [l-t): 

K = [F-r][Cfl01- ] 
0 [HCH02] 

pH = - log [li1 = 2,38 

log[H+] = -2,38 

(W] = 10-2.JS = 4,2 x 10-3 mol/L 
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Podemos fazer uma pequena contabilidade para determinar as concentrações das espécies envolvidas no equilí
b .rio. Imagine que a solução inicialmente seja de O, 1 O mol / L de 1no léculas de HCH02. Em seguida consideran1os a 
ionização do ácido em H+ e CH02-. Para cada molécula de HCH02jue ioniza, um íon H• e um íon CH02• são pro
duzidos em solução. Como o pl-I medido indica que fW] = 4,2 x10 mol/L no equilíbrio, podemos construir a se
g uinte tabela: 

+ 
Inicial 0,10 mol/ L o o 
Variação -4,2 xlO..J mol / L +4,2x10..J mol/L +4,2 xlO..J mol/ L 

Eauilíbrio (0,10 - 4,2 x10"3
) mol / L 4,2 x10·3 niol/L 4,2X10-3 mol/L 

Observe que desprezamos a concentração muito pequena de H•(nq) devido à auto-ionização de H20 . Observe ta1n
bém que a quantidade de HCH02 que se ioniza é mtútopequena comparada à concentração inicial do ácido. Para o 
número de aJgarismos significativos q ue estamos usando, a subtração produzirá O, 10 mol/L: 

(0,10 - 4,2 x10"°1 mol/L ~ 0,10 mol/L 

Podemos agora inserir as concentrações no equilibrio na expressão para K.: 

K = (4,2x10"
3
)(4,2x 10"

3
) = l B xl0-4 

• 0,10 ' 

Conferência: a orden1 de grandeza da cesposta é razoável porque K,. para um ácido fraco geralmente está entre 
10· 1 e 10·10

• 

(b) A porcentageni de ácido que ioniza é dada pela concentração de H' ou CHO; no equilíbrio, dividida pela concen
tração inicial do ácido, multiplicada por lOOo/o: 

P d . . - [J-f] "IU>llbrio OO°' 4,2 X 1 O J ooo/ 2 01 
orcentagem e 1ontzaçao = x 1 'º = x J 'º = 4, 'º 

fHCH02 l 1nód.i O ,10 

PRATIQUE 

A niacina, uma das vitaminas B, tem a seguinte estrutura .molecular: 

0-.,._,,r 
N .. 

o 
li 
C-0-H 

Uma solução de0,020 mol/L de niacina tem pH de 3,26. (a) Qual é a porcentagem de ácido ionizada nessa solução? (b) 
Qual é a constante de djssociação ácid a, K., para a niacina? 

Respostas: (a) 2,7°/o; (b) 1,6 xl0-5
• 

Usando K
0 

para calcular o pH 
Sabendo o valor de K, e a concentração inicial do ácido fraco, podemos calcular a concentração de H~(nq) em 

uma solução de ácido fraco. Vamos calcular o pH de uma solução de 0,30 mo!/ L de ácido acético (HCi:H30 2), o áci
do fraco responsável pelo odor e a acidez caracterís ticos do vinagre, a 25 ºC. 

O prh11eiro passo é escrever o equiJJbrio de ionização para o ácido acético: 

[16.28] 

De acordo com a fórn1ula estrutural do ácido acético, mostrada na Tabela 16.2, o hidrogênio que ioniza é o liga
do ao átomo de oxigênio. Escreven1os esse hidrogênio separado dos outros na fórmu la para enfatizar que a penas é 
facilmente ionizado. 

O segundo passo é escrever a expressão e o valor para a constante de equilíbrio. A paJ·tir da Tabela 16.2, temos 
que K. = 1,8 x 10"5

• Portanto, podemos escrever o seguinte: 

K. = [H"][C2H J0 2-1=1,8 x 10-s 
[HC 2H30 2] 

(16.29) 
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Como terceiro passo, precisamos expressar as concentrações envolvidas 11a reação de equilibrio. Isso pode ser 
feito com um pouco de contabilidade, como desc1ito em "Como fazer 16.10". Como queremos encontrar o valor no 
equilJbrio para [H•], vamos chamá-la de x. A concentração do ácido acético antes que haja qualquer io11ização é 
0,30 mol/ L. A equação quJmica nos diz que para cada molécula de HC~302 que ioniza, un1 H•(nq) e um 
Cz820 2-(aq) são formados. Conseqüentemente, se x mols por litro de I-:t(nq) formam-se no equilibrio, x mols por li
tro de C2H 30 2-(nq) devem também ser formados, ex mols por Litro de HCiH30 2 devem ser .ionizados. lsso dá ori
gem à seguinte tabela com as concentrações no equilibrio mostradas na última Linha: 

rl'(aq) + ~oi·(aq) 

.Inicial 0,30 mol / L o o 
Variacão -x mol/L +x mol/L +x mol/L 
Equilíbrio (0,30-x) mol/L x mol/L x mol/ L 

Como o quarto passo do problema, precisamos s ubstituir as concentrações no equjJíbrio na expressão da cons
tante de equilíbrio. As substituições fo.mecem a seguinte equação: 

K = rr1+][C 2H 3 0 2 · ] = (x)(x) =lBx lo-s 
ª [HC

2
H

3
0

2
] 0,30-x ' 

[16.30] 

Essa expressão leva a uma equação de segundo grau de x, que pode ser resolvida com uma calculadora para re
solução de equações ou com a fórmula para equações de segundo grau. Todavia, podemos também simplificar o 
problema, observando que o valo r de K. é bastante pequeno. Como resultado, antecipamos que o equilíbrio se lo
calizará bem à esquerda e que x será muito pequeno se comparado à concentração inicial de ácido acético. Portan
to, va111os supor que x seja desprezível em comparação a 0,30, logo 0,30 - x é praticamente igual a 0,30. 

0,30 - X = 0,30 

Como veremos, podemos (e devemos!) conferir a validade dessa suposição quando terminamos o problema. 
Usando essa suposição, a Equação 16.30 se toma agora: 

Resolvendo para x, temos: 

_. 2 

K = ·' = 1 8 x 10-s 
O 0,30 I 

X
2 = (0,30)(1,8 X 10-5) = 5,4 X 10-<i 

x=~5,4x10-6 = 2,3 x l0-3 

[H+] = x = 2,3 x 10-3 mol/L 

pH = - log (2,3 x 10-3
) = 2,64 

Devemos agora voltar e conferir a validade da suposição simplificadora de que 0,30-x ~ 0,30. Ova lorde x que 
determinamos é tão pequeno que, para esse número de a lgarismos significativos, a suposição é inteiramente váli
da. Como x representa a quantidade de m.atéria por Litro de ácido acético que ioniza, vem.os que, nesse caso parti
cular, menos de 1 o/o das moléculas de ácido acético ioniza-se: 

. . 0,0023 moVL 
Porcentagem de 1on1zação de HC2H30 2 = x 100o/o = 0,77°/o 

0,30 mol/L 

Como regra geral, se a grandeza x for maior que So/o do valor inicial, é melhor usar a fórmula para a equações de 
segundo grau. Você deve sempre conferir a validade de quaisquer suposições simplifica doras depois de resolver o 
problema. 

Finalmente, podemos comparar o valor do pH d.esse ácido fraco com uma solução de um ácido forte de mes
ma concentração. O pH da solução de 0,30 mol/L de ácido acético é 2,64. Por comparação, o pH de uma solução de 
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0,30 mol/L de um ácido forte como HCI é-Iog (0,30) = 0,52. Como esperado, o pH de uma solução de um ácido fra
co é maior que o de uma solução de ácido forte de mesma concentração em quantidade de matéria. 

COMO FAZER 16.11 

Calcule o pH de uma solução de 0,20mol/Lde1-ICN. (Recorra à Tabela 16.2ou ao Apêndice D para achar o valor de K, .) 

Solução 
Análise e Planejamento: dada a concentração em quantidade de niatéria de uni ácido fraco, pede-se o pH. A partir da 
Tabela 16.2, o K. para HCN é 4,9 x10-w. Prosseguimos como no exemplo que acabamos de fazer no texto, escrevendo a 
equação química e construindo uma tabela das concentrações no equilibrio e iniciais na qual a concentração de H . 
no equilíbrio é a incógnita. 
Resolução: escrevemos tanto a equação químjca para a reação de ioruzação que forma i-r(nq) quanto a expressão da 
constante de equilíbrio (K.) para a reação: 

HCN(nq) H+(nq) + CN"(nq) 

K = !H'l[CN-l = 4 9 X 10-1º 
• [HCNJ I 

Em seguida tabulamos as concentrações das espécies envolvidas na reação de equilíbrio, fazendo x = [H1 no 
equilibrio: 

HCN(aq) H"(nq) + CN"(nq) 

Inicial 0,20 moJ/L o o 
Variação - xmol/L +xmol/L +x mol/ L 
Equilíbrio (0,20 - x) mol / L xmol/L x mol/L 

A substituição das concentrações no equilibrio a partir da tabela na expressão da constante de equilíbrio produz: 

K. = (x)(.t) = 4,9 x 10-io 
0,20-x 

Em seguida fazemos a aproximação de simplificação de que x, a quantidade de ácido que dissocia, é pequena se com
parada à concentração inicial, isto é, 0,20 - x::: 0,20. 

l 
X = 4 9 x10-IO 

0,20 ' 

Assim, 
x2 = (0,20) (4,9 X 10-l~ = 0,98 X lQ-lO 

x = .Jo,98 x10-1º = 9,9 xlO-i. mol / L = IH1 
9,9 x io-<> é mwto menor que So/o de 0,20, a concentração inicial de HCN. A aproximação de simplificação é, portanto, 
apropriada. Agora calculan1os o pH da solução: 

pH = - log [l-11 = - log (9,9 x 10~ = 5,00 

PRATIQUE 

K, para a niacina ("Pratique 16.10") é 1,6 xlO.s. Qual é o pH de unia solução de 0,01 O niol/ L de niacina? 
Resposta: 3,40 

O resultado obtido em "Como fazer 16.11" é típico do comportamento dos ácidos fracos; a concentração de 
H"(aq) é apenas uma pequena fração da concentração do ácido na solução. As propriedades das soluções ácidas re
lacionadas ruretamente com a concentração de ~(aq), como a condutividade elétrica e a velocidade de reação com 
um metal ativo, são muito menos evidentes para uma solução de ácido fraco do que para uma solução de ácido 
forte. A Figura 16.8 apresenta um experimento que demonstra a diferença na concentração de ~(nq) em solu
ções de ácido fraco e forte de m.esn1a concentração. A velocidade da reação com o metal é muito maior para aso
lução de ácido forte. 

Para determinar o pH de uma solução de ácido fraco, você poderia pensar que a porcentagem de ionização do 
ácido seria 01ais simples de usar que a constante de dissociação ácida. Entretanto, a porcentagem de ionização em 
temperatura especifica depende não apenas da identidade do ácido, mas também de sua concentração. Co1no n1os
trado na Figura 16.9, a porcentagem de ionização de um ácido fraco diminui à medida que a concentração aumen
ta. Esse fato é demonstrado de forma mais clara em "Como fazer 16.12". 
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(a) (b) 

Figura 16.8 Demonstração das velocidades de reação relativas de d uas soluções ácidas com Mg metálico. (a) O frasco à 
esquerda contém 1 mol/L de HC2H30 2; o frasco à di reita contém 1 mol/L de HCI. Cada balão contém a mesma quantidade 
de Mg metálico. (b) Quando o Mg metálico é íogado no ácido, forma-se H2. A velocidade de formação de H2 é maior para a 
solução de 1 mol/L de HCI à direita, como evidenciado pela p resença de mais gás no balão. 

6,0 

"' ] 5,0 
• !:'! 
e:: 
.2 4,0 

2,0 

1,0 

o 

COMO FAZER 16.12 

0,05 o, 10 0,15 
Concentração de ácido (mol/L) 

Fig ura 16.9 A porcentagem de 
ionização de um ácido fraco diminui 
com o aumento da concentração. 
Os dados mostrados são para o ácido 
acético . 

Calcule a porcentagem de moléculas de HF ionizadas e.m (a) uma solução de 0,10 mol/L de HF; (b ) unla solução de 
0,010 mol/ L de HF. 

Solução 

Análise: pede-se calcular a porcentagem de ionização de duas soluções de HF de diferentes concentrações. 

Planejamento: abordamos esse problema como abordaríamos os problemas de equilíbrio anteriores. Começamoses
crevendo a equação química para o equilíbrio e tabelando as concentrações conhecidas e desconhecidas de todas as 
espécies. A seguir substituímos as concentrações no equilíbrio na expressão da constante de equilíbrio e achamos a 
concentração desconhecida, a de H-. 

Resolução: (a) A reação de equilíbrio e as concentrações no equilíbrio são como seguem: 

HF(nq) H 1(nq) + r(11q) 

Inicial 0,10 mol/l o o 
Variação -xmol/L +xmol/L +x mol/ L 

Eouilíbrio (0,10 - x) mol/L x mol/L x mol/L 

A expressão da constante de equilíbrio é: 

K = [I-f ](F- ] = (x)(x) = 68x10--i 
• [HFl 0,10 - x ' 

Quando tentamos resolver essa equação usando a aproximação 0,10- x = 0,10 (isto é, desprezando a concentração de 
ácido que ioniza em relação à concentração inicial), obtemos: 
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x = 8,2 x 10-11 mol/L 

U1na vez que esse valor é maior que 5% de 0,10 mol/ L, devemos trabalhar o problema sem aproxin1ação, usando uma 
calculadora para a resolução de equações ou a fórmula para equações de segundo grau. Reordenando a equação e es
crevendo-a na forma-padrão de uma equação de segundo grau, te1nos: 

x2 = (0,10 - ,\") (6,8 >< 10-1) 

= 6,8 X }0-S - (6,8 X 1Q4)x 

x2 + (6,8 X 10-l)X- 6,8 X 10-5 = 0 

Essa equação pode ser resolvida usando a fórmula-padrão para equações de segundo grau. 

- b + '1 b2 
- 4llc 

x=-----
2a 

A substituição dos números apropriados fornece: 

- 6,8 xlO .... + ~(6,8 xlO """ )2 + 4(6,8 xl0-5
) 

x=~----"'-'-------'------'-
2 

-6,8 x10-i ± 1,6 x10"2 

-
2 

Das duas soluções, apenas aquela que fornece um valor positivo para x é quimicamente razoável. Assim, 

x:: [H'J:: [FI:: 7,9x10-3 mol/L 

A partir desse resultado, podemos calcular a porcentagem de moléculas ionizadas: 

P t d 
. . _ d HP concentração ionizada .1000, orcen agem e 1oruzaçao e = x 'º 

concentração original 

= 7 ,9 x10-~ mol/ L xlOOo/o = 719o/o 
O,lO mol/L 

(b) Procedendo de maneira semelhante para a solução de 0,010 mol/L, temos: 
x2 ---= 6,8 X }Q-1 

0,010 - x 

Resolvendo a equação de segLmdo grau resultante, obtemos: 

A porcentagem de moléculas ionizadas é: 

X = [H' ] = íFl = 2,3 X 10-3 n1ol/L 

0,0023 xlOOo/o = 23% 
0,010 

Observe que ao diluir a solução por um fator de 10, a porcentagem de nlolécuJas ionizadas a wnentou de um fator de 3. 
Esse resultado está de acordo com o que vimos na Figura 16.9. É tan1bén1 o que esperaríamos a partir do princípio de 
Le Châtelier. mo (Seção 15.6) Existem mais 'partículas' ou componentes de reação no lado direito da equação do que 
no lado esquerdo. A. diluição faz com que a reação se desloque no sentido do maior número de partículas porque isso 
se contrapõe ao efeito de diminuir a concentração delas. 

PRATIQUE 

Calcule a porcentagem de nioléculas de niacina ionizadas (a) na solução de "Pratique 16.11"; (b) em uma solução de 
1,0x10..J mol / L de niacina. 

Respostas: (a) 3,9o/o; (b) 12% 

, 
Acidos polipróticos 

Mui tos ácidos têm. mais de um átomo de H ionizável. Eles são conhecidos como ácidos polipróticos. Por exem
plo, cada um dos átomos de H no ácido sulfuroso (H2S03) pode ionizar-se em eta pas sucessivas: 

l-12503(aq) ;:::== H-+(aq) + HS03-(aq) 

HS03-(aq) ~(aq) + 503
2-(aq) 

K.1 = 1,7 X 10-2 

K.2 = 6,4 X 10~ 

[16.31] 

[16.32] 

As constantes de dissociação ácida para esses equjiíbrios são chan1adas K01 e K,2• Os números nas constantes 
referem-se ao próton em particular do ácido que está ionizando. Assim, K.2 sempre se refere ao equilíbrio envol
vendo a remoção do segundo próton de um ácido poliprótico. 
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No exemplo anterior K~2 é muito menor que K01• Com base nas atrações ele
trostáticas, esperaríamos que um próton carregado positivamente fosse mais 
facilmente perdido da 1nolécula neutra de H2S03 do que do íon HS03- carrega
do negativamente. Essa observação é geral: é se1npre 111nis fácil ren1over o pritneiro 
próto11 de 11111 ácido pofiprótico do que o seg1111do. Analogamente, para um ácido 
com três prótons ionizáveis, é mais fácil remover o segundo próton do que o 
terceiro. Assin1, os valores de K

0 
tomam-se sucessivamente menores à medida 

que os prótons são removidos sucessivamente. 
A constante de dissociação ácida para alguns ácidos polipróticos comuns 

estão relacionadas na Tabela 16.3. Uma lista mais completa é dada no Apêndi
ce D. As estruturas para o ácido ascórbico e o ácido cítrico são mostradas na 
margem. Observe que os valores de K. para as perdas sucessivas de prótons 
desses ácidos geralmente diferem por un1 fator de no míninlo 1a3. Observe 
também que o valor de K.1 para o ácido sulfúrico está listado simplesmente 
como 'grande'. O ácido sulfúrico é um ácido forte em relação à remoção do pri
meiro próton. Portanto, a reação para a primeira etapa da ionização localiza-se 
completamente à direita: 

II-O 0-11 
1 1 

C= C H 
/ \/ 

O=C t H H 
"o/ "c-C-OH 

1 1 
01-I H 

' Acido ascórbico 
(Vitamina C) 

o 
li 

H1C-c-o-11 

1 ~ 
HO-C-C-0-H 

1 
H2C-C-O-H 

li 
o 

Ácido cítrico 

(ionização completa) 

J-1504- , por outro lado, é um ácido fraco para o qual K42 = 1,2 x 10-2
• 

Como K01 é muito maior que as próximas constantes de dissociação para esses ácidos polipróticos, quase todos 
os 1-t(nq) na solução vêm da pruneira reação de ionização. Desde que os valores sucessivos de K0 difiram por um 
fator de 1a3 ou mais, é possível obter uma estunativa satisfatória do pH de soluções de ácidos polipróticos conside
ra11do apenas K.1• 

TA BELA 16. 3 Constantes de dissociação ácida de alguns ácidos polipróticos 

Nome FóanuJa K.1 K112 K.1 
Ascórbico HzC6H60 6 8,0 X 10-S 1,6 X 10-ll 

Carbônico H2C03 4,3 X 10-7 5,6 X 10-l l 

Cítrico H3C6Hs0 1 7,4 X 10-' 1,7 X10..S 4,0 X 10-7 

Oxálico H2~04 5,9X10-l 6,4 X 10-S 

Fosfórico H3P04 
7,5 X 10-3 6,2 X J0-8 4,2 X 10-13 

Sulfuroso H2S03 
J,7X10-2 6,4 xlO-<l 

Sulfúrico H2S04 Grande 1,2 X 10-l 

Tartárico H-zC4H40 6 1,0 X 10-3 4,6 x io-s 

COMO FAZER 16.13 

A solubilidade de C02 em água pura a 25 ºC e 0,1 atm de pressão é 0,0037 mol/L. A prática comun1 é supor que todo o 
C02 dissolvido está na forma de ácido carbônico (H2C03), produzido pela reação en.tre C02 e H 20: 

COi(aq) + H 20(/) H 2C03(aq) 

Qual é o pH de uma solução de 0,0037 mol/L de HzC03? 

Solução 

Análise: pede-se detenninar o pH de 11n1a solução de 0,0037 mol / L de um ácido poliprótico. 

Planejamento: o H2C03 é uni ácido diprótico; as duas constantes de dissociação ácida, K.1 e Ka'l (Tabela 16.3), diferem 
entre si por mais de um fator de l a3. Co.nseqüentemente, o p H pode ser determinado considerando apenas K,11 portan
to tratamos o ácido como se ele fosse um ácido monoprótico. 

Resolução: procedendo como em "Como fazer 16.11e16.12", podemos escrever a reação de equilíbrio e as concentra
ções no equilíbrio como a seguir: 
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16.7 

+ 
lnicial 0,0037 mol/L o o 
Variação -xrnol/ L +xmol/ L +xmol/ L 

Eaui1íbrio (0,0037 - x) mol / L xmol/L x mol/L 

A expressão da constante de equilíbrio é como segue: 

K., = [l-lJ[C03- ] = (x)(x) = 4,3x 10-1 

[H2C03] 0,0037-x 

Resolvendo essa equação com uma calculadora para a resolução de equações, obtemos: 

X= 4,0X10-5 mol / L 

Alternativamente, co1no K. 1 é pequeno, podemos fazer a aproximação de simpliJicação de que x é pequeno, de tal for
ma que: 

0,0037 - X:: 0 ,0037 

Portanto, 

(x)(x) = 4 3 x 10"7 

0,0037 ' 

Resolvendo para x, temos: 

x1 = (0,0037)(4,3x10"70)=1,6 xlO_q 

x = [H•) = [HC03-J = ~1,6 xlO~ = 4,0 x 10-s mol/L 

O valor pequeno de x indica que a suposição de simplificação foi justificada. O pH é, portanto, 

pH = -log [1-rJ =-log (4,0 xl0-5
) = 4,40 

Comentário: se fosse pedido para achar [C03
2l, precisaríamos usar K.2• Vamos ilustrar esse cálculo. Usando os valo

res da [HC03l e [H1 calculados antes, e definindo [C03
2l = y, temos os seguintes valores das concentrações inicial e 

no equillbr.io: 

W(nq) + 
Inicial 4,0 xlO-s mol/L 4,0 x 10"5 mol/L o 
Variacão -11 mol/L +11mol/L +11 n1ol/ L 

Eauillbrio (4,0 x 10-s - l/) mol/L (4,0x10-5 +11) mol/L 11 mol/L 

Supondo que y seja pequeno comparado a 4,0 x l 0-5, temos: 

K = (H'J[CO,i J = (4,0 x10-5)~y) = 5 6 X io· ll 
•
2 [HC03-) 4,0 X 10 .,, , 

y = 5,6x10-11 mol/L = [C03
2
-) 

O valor calculado para y é na realidade muito pequeno em co1nparação com 4,0 xl0-
5

, mostrando que a suposição foi 
justificada. Ele mostra também que a ionização de HC03- é desprezível comparada à de H2CO'.\t no que concerne à 
produção de H •. Entretanto, é a 1í11iC11 fonte de C03

2
- , que tem uma concentração muito baixa na solução. Os cálculos, 

desse modo, expressam que em uma solução de dióxido de carbono em água a maioria de C02 está na forina de C02 

ou HiC031 un1a pequena fração ioniza-se para formar W e HC03- e uma fração ainda menor ioniza-se para dar C03
2
-. 

PRATIQUE 

Calcule o pH e a concentração do íon oxalato, [C20~ i-), em uma solução 0,020 0101/L de ácido oxálico ~C20.J (veja 
Tabela 16.3). 

Resposta: pH = 1,80; [~0421=6,4 xlO..s mol/L 

Bases fracas 

Muitas substâncias comportan1-se como bases em água. As bases fracas reagem com água, abstraindo prótons 
de I-tiO, com isso formando o ácido conjugado da base e ions orr. 

B(aq) + H 20 ~ HB• + OI-i-(aq) [16.33) 
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A base fraca mais comumente encontrada é a amônia. 

[16.34] 

A expressão da constante de equilíbrio para essa reação pode ser escrita como: 

K _ [NH,, .. ][OH- ] 
b - [NH3] 

(16.35] 

A água é o solvente, de forma que ela é omitida da expressão da constante de equilíbrio. 
Como com K,.. e K., o índice inferior 'b' denota que essa constante de equilíbrio refere-se a um tipo particular de 

reação, chamada ion.ização de uma base fraca em água. A constante Kb é chamada de cons tante de d issociação bá
s ica. A constante K b se1npre se refere ao equilíbrio 110 qual u111a bnse reage con1 H20 pnra for111ar o ácido conjugado correspon
dente e OF1. A Tabela 16.4 relaciona os nomes, as fórmulas, as estruh.rras de Lewis, as reações de equilíbrio e os 
valores de Kbpara várias bases fracas em água. O Apêndice D inclui uma lista mais extensa. Essas bases contêm um 
ou mais pares de elétrons livres porque um par livre é necessário para formar a ligação com W. Observe que nas 
moléculas neutras na Tabela 16.4 os pares livres estão no átomo de nitrogênio. As outras bases listadas são ânions 
derivados de ácidos fracos. 

TABELA 16.4 Algun1as bases fracas e seus equilíbrios em solução aquosa 

Base Estrutura Ácido Reação de equilJbrio Kb 
de Lewis conjugado 

Amônia (NH:J .. 
NH " NH3 + Hz0 NH~· + 011 1,8 X10-S H-N-H 

1 
4 

H 

Piridina (<;HsN) @= C.~HsNW C5H 5N + I:iiO C5H5NH~ + 011 },7 X10-9 

HidroxiJamina (HzNOH) • • • • 
l-l3NOW H2NOH+Hz0 H3NOH~ +Ol1 1,] X 10-8 H-N-OH 

1 
.. 

H 

Metilamina (Nl-T2C~) 
•• 

H.-N-CH3 
1 

NH3CH3- NH2CH3 + H20 NH3CH3' + OW 4,4 X 10"~ 

H 

Íon hidrossulfito (HS/ [tt-~:J- H2S HS-+ H20 ~S+OW 1,8 x10-7 

•• 2-
·o· . . 

Íon carbonato (C03 
21 1 ttco - C03

2- +H20 HC03-+ 011 1,8 xlO~ e 
:b/ ~ó· 

3 

. . . . . 

, 
Ton hipoclorito (CIO-) [ç;t-qJ- HCIO cio- + H20 HCJO+OW 3,3 X10"7 

COMO FAZER 16.14 

CalcuJe a concentração de OW em uma solução de 0,15 mol/L de Nl-13• 

Solução 
Análise: dada a concentração de uma base fraca, pede-se determinar a concentração de OH-. 

Planejamento: usaremos aqui praticamente o mesmo procedimento usado na resolução de problemas envolvendo 
a ionização de ácidos fracos, isto é, escreveremos a equação química e tabelaremos as concentrações inicial e no 
equilíbrio. 

Resolução: primeiro escrevemos a reação de ionização e a expressão da constante de equihbrio (Kb) correspondente. 
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NH~(11q) + H20(/) NH4 •(1117) + Otr(11q) 

K = fNH.~][Orr] = 18 x l0-5 
b [NH3] I 

Tabelamos as concentrações no equiJJbrio envolvidas no equilíbrio. 

+ HzO(/) + Otr(aq) 

Inicial 0,15 mol/ L - o o 
Variação -x 1nol/L - +xmol/L +x mol/ L 

Eauilibrio (0,15 - x) mol/ L - x mol/ L x mol/ L 

(Ignoramos a concentração de H 20 porque ela não está envolvida na expressão da constante de equilibrio.) A inserção 
dessas grandezas na expressão da constante de equilibrio fornece o seguinte: 

Kb = [NH; ][Otr] = (x)(x) = 1,8 x10-5 
[NH1] 0,15 - x 

Como Kh é pequeno, podemos desprezar a pequena quantidade de N~ que reage com a água, em comparação à con
centração total de NH,, isto é, podemos desprezar x em relação a 0,15 mol / L. 

Então temos 
• 

x- : 1,8X10-S 
0,15 

X
2 = (0,}5)(1,8 X 10-5) = 2,7 X 10~ 

x = [NH/ J:: [011) = ~2,7 xlO~= l,6x10-3 mol / L 

Conferência: o valor obtido para x é apenas aproximadamente 1 º/<> da concentração de NH31 0,15 mol/L. Conseqüen
temente, desprezar x em relação a 0,15 foi justificado. 

PRATIQUE 

Qual dos segi.1intescompostos deve produzir o maior pH como uma solução de 0,05 mol/ L: piridina, metilamina ou 
ácido nitroso? 

.Resposta: metiJamina. 

Tipos de bases fracas 
Como podemos reconhecer a partir de uma fórmula química se urna molécula ou íon é capaz de comportar-se 

como uma base fraca? As bases fracas estão dentro de duas categorias gerais. A primeira categoria conté1n substân
cias neutras que tê1n um átomo com un1 par de eléh·ons não-ligante gue pode servir como um receptor de próton. 
A maioria dessas bases, incluindo todas as bases não carregadas listadas na Tabela 16.4, contém um átomo de 
nitrogênio. Essas substâncias incluem a amônia e uma dasse de compostos relacionados chamada a mina. Nas 
a minas orgânicas, uma ou mais ligações N - H no NH3 é substituída por uma ligação entre N e C. Assim, a substi
tuição de uma ligação N - Hem NH3 por uma ligação N -Cl-13 fornece a meti lamina, NH2CH3 (geralmente escri
ta CH3NHJ. Como NH31 as aminas podem abstrair um próton da molécula de água para formar uma ligação N - H 
adicional, como mostrado aqui para a metilamina: 

[16.36] 

+ 

~ 
H-N-CH3 (aq) + OH- (aq) 

Á 
A fórmula qtúmica para o ácido conjugado da metilamina é geralmente escrita CH3Ntt3• . 

A segw1da categoria geral das bases fracas consiste em ânions de ácidos fracos. Em uma solução aquosa de 
hipoclorito de sódio (NaClO), por exemplo, Na CIO dissolve-se em água para dar íons Na+ e cio-. O íon Na+ é 
sempre um íon espectador nas reações ácido-base. - (Seção 4.3) Entretanto, o íon CIO- é a base conjugada de um 
ácido fraco, ácido hipocloroso. Conseqüentemente, o íon CLO- age como uma base fraca em água: 

CIO-(aq) + ~O(/) ;=:::! l-IClO(nq) + OH"(nq) [16.37] 
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COMO FAZER 16.15 

Uma solução é preparada pela adição de hipoclorito de sódio (NaCIO) sólido em água suficiente para perfazer 2,00 L 
de solução. Se a solução tem um pH de 10,50, qual a quantidade de matéria de NaC!O adicionada? 

Solução 

Análise e Planejamento: dado o pH de 2,00 L de uma solução de NaCIO, devemos calcular a quantidade de matéria 
de NaCIO necessária para elevar o pH para 10,50. NaCIO é um composto iônico consistindo em íons Na+ e cio-. Como 
tal, ele é um eletrólito forte que se dissocia completamente em solução em Na+, que é um íon espectador, e íon cio-, 
que é uma base fraca com Kb = 3,33 x io-7 (Equação 16.37). A partir do pH podemos determinar a concentração no equi-
1.Jbrío de OH". Poden1os, por isso, construir unia tabela das concentrações inicial e no equilíbrio na qual a concentração 
inicial de cio- é a incógnita. 

Resolução: podemos calcular [OHl usando a Bquação 16.16 ou a Equação 16.19; usaremos aqui o último método: 

pOH = 14,00 - pH = 14,00- 10,50 = 3,50 
[OI-ri = 10..:i.so = 3,16 xlO-i mol/L 

Essa concentração é alta o suficiente para que possamos supor que a Equação 16.37 é a única fonte de OH"" produzido 
pela auto-ionização de H20. Agora podemos supor um valor de x para a concentração inicial de CIO-e resolver o pro
blema de equilíbrio da maneira usual: 

+ HCIO(aq) + OH"(aq) 

fnicia l x mol/L - o o 
Variação - 3,16 x l0--1 mol/L - +3,16 xlO-i mol/ L +3,16x10--i mo1/ L 
Eauilibrio (x- 3,16 x10-i) mol /L - 3,16 xl0-1mol/L 3,16 xl0--1 mol/L 

Agora usamos a expressão para a constante de dissociação básica para calcular x: 

K = [HCIO](OH~] = (3,16 xl0--1 )1 = 333 x10-1 

b [CIO' ] x - 3,16 x10-i ' 

Assim, 

X= '
3
•
16

X
10:>2 

+ (3,16X10-4) = 0,30 mol/L 
3,33x10 

Dizemos que a solução é 0,30 mol/ L de NaClO, apesar de parte dos ions cio- reagirem co.m a água. Como a soluÇc"iO é 
0,30 mol/ Lde NaCIOeo volume total da soluçãoé2,00 L, 0,60 molde NaCIO é a quantidade de sal que foi adicionada 
à água. 

PRATIQUE 

Uma solução de NH3 em água tem um pH de 10,50. Qual é a concentração enl quantidade de matéria da solução? 
Resposta: 0,0056 mol/ L 

Relação entre K
0 

e Kb 

Vimos de un1a maneira qualitativa que os ácidos mais fortes têm bases conjugadas mais fracas. Para ver se po
demos encontrar uma relação q11n11titativa correspondente, vamos considerar o par ácido-base conjugado NH4+ e 
NH3. Cada u1na dessas espécies reage com a água: 

NH 4 .. (nq) ~ NH3(nq) + tt•(nq) 

NH3(aq) + H 20(1) NH4 •(aq) + Off"(aq) 

Cada um desses equjlíbrios é expresso por uma constante de dissociação característica: 

[16.38) 

[16.39] 

Quando as equações 16.38 e 16.39 são somadas, as espécies NH4• e NH3 cancelam-se e ficamos apenas com a 
auto-ionização da água. 
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NH4 ·(aq) :==::::: NH3(aq) + H+(aq) 

NH3 (aq) +H2 O(/) NH4 ' (nq)+OH - (aq) 

Recorde que quando duas equações são somadas para fornecer un1a terceira, a constante de equiJ1brio associa
da com a terceira equação é igual ao produto das constantes de equilíbrio para as duas equações que foram soma
das. C1:1P (Seção 15.2) 

Aplicando essa regra ao presente exemplo, quando multiplicamos K. e K,,, obtemos o seguinte: 

Portanto, o resultado da multiplicação de K. por Kb é exatamente a constante do produto iônico da água, K.,, 
(Equação 16.16). Além do mais, isso é o que esperaríamos, porque a soma das equações 16.38e16.39 nos dá o equi
librio de auto-ionização da água, para a qual a constante de equihbrio é K11, . 

Essa relação é tão importante que ela deve receber a tenção especial: o produto da constante de dissociação 
ácida para 11.n1 ácido e a constante de díssocíação básica para a respectiva base conjugada é a constante do produto iônico 
da água. 

f16.40) 

À medida que a força de um ácido aumenta (maior K
4
), a fo rça de sua base conjugada deve diminuir (menor 

Kb) de ta l forma que o produtoK. x Kb seja igual a 1,0x 10-14a 25 ºC. Os dados de K. e Kbna Tabela 16.5 deinonstram 
essa relação. 

TABELA 16.5 Alguns pares ácido- base conjugados 

Ácido K. Base Kb 

HN03 (Ácido forte) NO -
3 (Bas icidade desprezível) 

HF 6,8 X10-l F 1,5X10-ll 

HC'.iH30 2 1,8 X 10-~ C2H30 2- 5,6X10-IO 

H2C03 
4,3 x10-7 HC03- 2,3 xl0-8 

NH ' 
4 

5,6 X10-IO Ní-13 
1,8 x10-s 

1-rco
3
- 5,6X10-ll co 2-3 ),8 X ]0-4 

OH- (Acidez desprezível) 0 2- (Base forte) 

Usando a Equação 16.40, podemos calcular K1, para qua lquer base fraca se conhecermos K. para seu ácido con
jugado. Similarmente, podemos calcular K,, para un1 ácido fraco se con11ecerm.os Kb para sua base conjugada. Como 
conseqüência prática, as constantes de io1úzação são geralinente listadas para apenas um membro de um par áci
do-base conjugado. Por exemplo, o Apêndice D não contém os valores de Kb para os ânions de ácidos fracos porque 
podem ser facihnente calcuJados a partir dos valores tabelados de K, para seus ácidos conjugados. 

Se você procurar os valores para as constantes de d issociação ácida e básica em um n1anual de química, você os 
encontrará expressos em pK. e pKb (isto é, como - log K. ou - log Kb). - (Seção 16.4) A Equação 16.40 pode seres
crita em termos de pK. e pKb ao se tomar o cologaritmo em ambos os membros. 

pK. + pKb = pK,,. = 14,00 a 25 "C (16.411 
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A química no trabalho Aminas e cloridratos de aminas 

Muitas aminas co111 baixa massa molecular tên1 odores 
desagradáveis 'de peixe'. As aminas e Nli3 são produzidos 
pela decomposição anaeróbica (ausência de 0 2) de animais 
mortos e matéria vegetal. Duas dessas aminas com odores 
desagradáveis são H 2N(CHi}4Nli2, conhecida como putresci
na, e ~(CH2)5NH21 conhecida como cndaverinn. 

Muitos medjcamentos, incluindo quinina, codeína, cafeí
na e anfetamina (BenzedrinaTM), são aminas. Como outras 
aminas, essas substâncias são bases fracas; o nitrogênio da 
a.mina é facilmente protonado com tratamento com um 
ácido. Os produtos resultantes são chamados sais ácidos. Se 
usamos A como abreviatura para uma amina, o sal ácido 
formado pela reação com o ácido clorídrico pode ser escrito , 
como AH"O-. E também algumas vezes escrito como A·HCI 
e chamado cloridrato. O cloridrato de anfetamina, por exem
plo, é o sal ácido formado pelo lratamento da anfetan1ina 
com HCI: 

CH2-Cli - NH2(nq) + HCl(nq) --
1 
CH~ 

Anfetamina 

CHz-CH-NH3+c1- (nq) 
1 

CH3 

Cloridrato de anfetan1ina 

COMO FAZER 16.16 

Tais sais ácidos são muito menos voláteis, mais estáveis e 
geralmente mais solúveis em água que a a1nina neutra cor
respondente. Muitos medicamentos que são a minas são ven
didos e admirustrados como sais ácidos. Alguns exemplos de 
medicamentos vendidos sem receita médica que contêm 
clocidratos de a minas como principio ativo são n1ostrados a 
seguir. 

Figura 16.10 Alguns medicamentos vend idos sem receita 
m éd ica nos quais um cloridrato de amina é o princípio 
ativo principal. 

Calcule (a) a constante de dissociação básica, K,,, para o íon fluoreto (F"); (b) a constante de dissociação ácida, K., para o 
íon amônio (Nli4l. 

Solução 

Análise: pede-se determinar as constantes de dissociação para F, a base conjugada de rIF, e de NHa -. o ácido conjuga
do de NH3. 
Planejamento: apesar de nem r nem NH~ - aparecerem nas tabelas, pode.mos encontrar os vaJores tabelados para as 
constantes de ionização para HF e N.H:i- e usar a relação entre K. e K~ para calcular as constantes de ionização para cada 
um dos conjugados. 

Resolução: (a) K. para o ácido fraco, HF, é dado na Tabela 16.2 e no Apêndice D como K. = 6,8 x 10-.1. Podemos usar a 

Equação 16.40 para calcuJar K1, para a base conjugada, F: 

K = K.,. = 1,0 x 10-u = 1 5 x 10-11 
~ K 6 8 xl0-1 ' . , 

(b) Kbpara NH3 é listado na Tabela 16.4 eno Apêndice D como Kb = 1,8 x10"5
• Usando a Equação 16.40, podemos calcu

lar K, para o ácido conjugado, NH4 • : 

K = K,. = i,o x io-" = s 6 x 10-'º 
• Kb 1,8 x10·5 ' 

PRATIQUE 

(a) Qual dos seguintes ânions tem a maior constante de dissociação básica: NO; , P04~ ou N37 (b) A base quinolina 
tem a seguinte estrutura: 
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N 

00 
O respectivo ácido conjugado está descrito nos livros de química como tendo um pK. de 4,90. Qual é a constante de 
dissociação básica da quinolina? 

Respostas: (a) P04 '- (J<., = 2,4 x10-2
); (b) 7,9 x 10-10

• 

16.9 Propriedades ácido-base de soluções de sais 

Mesmo antes de começar este capítulo, você já conhecia mui tas substâncias ácidas, como HN031 HO e H 2S04, e 
outras básicas, como Naürl e NH3• Ent:reta11to, as recentes abordagens indicaram que os íons podem também exi
bir propriedades ácidas ou básicas. Por exemplo, calculamos K. para NH4 • e Kb para r em "Como fazer 16.16". Tal 
comportamento implica que as soluções de sais possam ser ácidas ou básicas. Antes de prosseguirmos com abor
dagens adicionais de ácidos e bases, vamos examinar a maneira como os sais dissolvidos podem afetar o pH. 

Podemos supor que qua11do os sais se dissolvem em água, eles estão completamente dissociados; aproximada
mente todos os sais são eletrólitos fortes. Em conseqüência, as propriedades das soluções de sais devem-se ao com
portamento de seus cátions e ânions constituintes. Muitos íons são capazes de reagir co1n água para gerar H~(aq) 

ou O~(aq). Esse tipo de reação é normalmente chamada hidrólise. O pH de uma solução aquosa de sal pode ser 
previsto qualitativamente considerando-se os íons dos quais o sal é composto. 

Uma habilidade do ânion para reagir com água 
Em geral, um ãnion, X-, em solução pode ser considerado a base conjugada de um ácido. Por exemplo, c1-é a 

base conjugada de HCJ e ~H302- é a base conjugada de HC2H30 2• A produção de hidróxido por um ânion que rea
ge com a água depende da força do ácido com o qual ele é conjugado. Para identificar o ácido e estimar sua força, 
podemos simplesmente adicionar um próton à fórmula do ânion: 

x-mais um próton dá HX 

Se o ácido determinado dessa maneira for um dos ácidos fortes listados no início da Seção 16.5, o ânion em 
questão terá te11dêt1cia desprezível para abstrair prótons de água (Seção 16.2) e o seguinte equilibrio se localizará 
inteiramente à esquerda: 

x -(aq) + ~0(1) ~ HX(aq) + OW(nq) [16.42] 

Conseqüentemente, o ânion X- não afetará o pH da solução. A presença de cr em uma solução aquosa, por 
exemplo, não resulta em uma produção de qualquer Off" e não afeta o pH. 

Contrariamente, se J-IX 11iio é um dos sete ácidos fortes, ele é um ácido fraco. Nesse caso, a base conjugada X
reagirá até u1na pequena extensão com água para produzir o ácido fraco e íons hidróxidos, assim fazendo com 
que o pH seja maior (mais básico) do que ele seria. O íon acetato (C2~02l, por exemplo, sendo a base conjugada. 
de um ácido fraco, reage com a água para produzir ácido acético e íons hidróxido, aumentando dessa forma o pH 
da solução.3 

[16.43] 

Os ãnions que ainda têm prótons ionizáveis, como HS03- , são anfóteros: podem agir como ácidos ou como 
bases ("Como fazer 16.2"). O comportamento deles diante da água será determinado pelas ordens de grandeza 
relativas de K. e K1, para o íon, como mostrado em "Como fazer 16.17". 

3 Essas regras aplicam-se aos que sã.o chamados sais normais. Estes não contêm prótons ionizáveis no ãnion. O pH de um sal ác.ido 
(con~o NaHC03 ou NaH2PO.) é afetado não apenas pela hidrólise do ánion, mas ta.n1bém por sua dissociação ácida, como 
mostrado em "Co.mo fazer 16.17". 
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(a) (b) (e) 

Figura 16.11 Dependendo dos íons envolvidos, as soluções de sais podem ser neutras, ácidas ou básicas. Essas três 
soluções contêm o indicador ácido-base azul de bromotimol. (a) A solução de NaCI é neutra (pH = 7,0); (b) a solução de 
NH4CI é ácida (pH = 3,5); (c) a solução de NaCIO é básica (pH = 9,5). 

Uma habilidade do cátion para reagir com água 
Os cátions poliatômicos cujas fórmulas contêm um ou mais prótons podem ser considerados ácidos conjuga

dos de bases fracas. NH4 •,por exemplo, é o ácido conjugado da base fraca NH3• Recorde-se da Seção 16.2 do inver
so da relação entre a força de uma base e a de seu ácido conjugado. Portanto, um cátion como NH4+ doará um 
próton para a água, produzindo íons hidrôrúo e baixando o pH: 

[16.44] 

A maioria dos íons metálicos pode também reagir com água para diminuir o pH de uma solução aquosa. O me
canismo pelo qual os íons metálicos produzem soluções ácidas é descrito na Seção 16.11. Entretanto, os íons de me
tais alcalinos e de metais alcalinos terrosos mais pesados não reagem con1 água e, conseqüentemente, não afetam o 
pH. Observe que essas exceções são os cátions encontrados nas bases fortes. cmo (Seção L6.5) 

Efeito combinado de cátion e ânion em solução 
Se uma solução aquosa de sal contém um ânion que não reage com água e um cátion que não reage com água, 

esperamos que o pH seja neutro. Se a solução contém um ânion que reage com ágt1a para produzir hidróxido e um 
cátion que não reage com água, esperamos que o pH seja básico. Se a solução contém um cátion que reage com 
água para produzir hidrônio e um ânion que não reage com água, esperamos que o p H seja ácido. Finalmente, uma 
solução pode conter um ânion e um cátion, arnbos capazes de reagir com água. Nesse caso, tanto o hidróxido quan
to o hidrônio serão produzidos. Se a solução for básica, neutra ou ácida dependerá das habilidades relativas dos 
, . ' 1ons em reagir com agua. 

Para resumir: 
1. Um ânion que é a base conjugada de um ácido forte, por exemplo, Br-, não afetará o pH de uma solução. 
2. Um ânion que é a base conjugada de um ácido fraco, por exe1nplo, CN"", fará com que o pH aumente. 
3. Um cátion que é o ácido conjugado de un1a base fraca, por exemplo, CH3NH3' , provocará duninuição no 

pH. 
4. Com a exceção dos íons do grupo lA e dos membros mais pesados do grupo 2A (Ca2

T , Sr2
T e Ba2

• ), os íons 
metálicos provocarão dimintúção no pH. 

5. Quando urna solução contén1 tanto uma base conjugada de um ácido fraco quanto o ácido conjugado de 
uma base fraca, o íon con1 maior constante de ionização terá maior influência no pH. 

A Fi.gura 16.11 de.monstra a influência de vários sais no pH. 
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COMO FAZER 16.17 

Determine se o sal N~HP04 form.ará wna solução ácida ou bás.ica ao se dissolver na água. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se determinar se uma solução de Na1HP04 será ácida ou básica. Como NaiHP04 é 
um composto iônico, nós o dividimos em seus íons componentes, Na' e HPo}· , bem co1no consideramos se cada 
um é ácido ou básico. Como Na .. é o cátion de uma base forte, Na OH, sabemos que Na' não te.n1 influência no pH. É 
simplesn1ente um fon espectador na química ácido-base. Assin1, a análise se a solução é ácida ou básica deve se ater 
ao comportamento do íon HPO/-. Precisamos considerar o fato de que HP04 

2
- pode agir como ácido ou como base. 

I-IPO~ 2·(aq) I-t(nq) + Po/-(nq) íl6.45] 

HPO/-(nq) + HzO H.2P04-(nq) + OH-(aq) [16.46] 

A reação com maior constante de ionização determinará se a solução é ácida ou básica. 

Resolução: o valor de K. para a Equação 16.45, como mostrado na Tabela 16.3, é 4,2 xl(f13
• Devemos calcular o vaJor de 

K6 para a Equação 16.46 a partir do valor de K. paia seu ácido conjugado, H 2P04- . Fazemos uso da.relação mostrada na 
Equação 16.40. 

K, xK6 = K,. 
Queremos achar K6 para a base HPO/ -, sabendo o valor de K. para o ácido conjugado H2P04- : 

K,,(HPO/-) x.K,(HiP04) = K,. =1,0 x10·14 

Em virtude de K. para H2P04- ser 6,2 x 10-11 (Tabela16.3), achamos que K~ para HPO/- é 1,6 xl0-7• Isso é mais do que 105 

vezes maior que K. paraHP04 
2
· ; assim, a reação mostrada na Equação 16.46 predomina sobre a da Equação 16.45, sen

do a solução bás.ica. 

PRATIQUE 

Determine se o sal de dipotássio do ácido cítrico (K2HC6H50 7) formará uma solução ácida ou básica em água (veja a 
Tabela 16.3 para os dados). 

Resposta: ácida. 

COMO FAZER 16.18 

Coloque asseguintessoluções em ordem crescentedeacidez(diminuição do pH): (i) O,l 11101/Lde Ba(C2H30J2; (ii) 0,1 
mol/L de NH4C l; (iii) 0,1 mol / L de NH3CH3Br; (iv) 0,1 mol / L de KN03. 

Soluçã o 

Análise: pede-se organizar urna série de soluções de sais do menos para o n1ais ácido. 

Planejamento: podemos determinar se o pH de uma solução é ácido, básico ou neutro identificando os íons na solu
ção e estimando conio cada íon afetará o pH. 

Resolução: a solução (i) contém íons bário e íons acetato. Ba2
' é o cátion da base forte Ba(OH)2 e, portanto, não afetará 

o pH. O ânion, C2H30 2- , é a base conjugada do ácido fraco H~H302 e h.idrolisará produzindo íons OH", conseqüente
mente tomando a solução básica. Ambas as soluções (ü) e (iii) contêm cátions que são ácidos conjugados de bases fra
cas e ânJons que são bases conjugadas de ácidos fortes. Ambas as soluções serão, portanto, ácidas. A solução (ü) 
contém NH4 .. , que é o ácido conjugado de NH3 (Kb= 1,8 x10·5). A solução (iü) contém NH3CH:i-, que é o ácido conjuga
do de N~C~ (Kb = 4,4 xlO-l). Como NH3 tem menor Kb e é a mais fraca entre as duas bases, NH4 será o mais forte dos 
dois ácidos conjugados. A solução (ii) será, portanto, a mais ácida das duas. A solução (iv) contém o íon K'. que é o cá
tion da base forte KOH, e o fon NO;, que é a base conjugada do ácido forte HN03• Nenhuni dos dois íons na solução 
(iv) reagirá com água em uma extensão apreciável, fazendo com que a solução seja neutra. Portanto, a ordem crescen
te de acidez é O, 1 mol/L d e Ba(C2H30z)2 < 0,J mol / L de KN03 < 0,1 mol / L de NH3CH1Br <O, 1 mol/L de NH40. 

PRATIQUE 

Em cada um dos seguintes itens, indique qual sal formará a solução de 0,010 mol/L mais ácida (ou menos básica): 
(a) NaN03, Fe(N03h; (b) KUr, KBrO; (c) C~NH3CI, BaCl2; (d) NH4N0 21 NH4N03• 

Respostas: (a) Fe(N03):Y (b) KBr; (c) CH3NH30; (d) NH4N03• 
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16.1 O Comportamento ácido- base e estrutura química 

Quando uma substância é dissolvida em água, ela pode se comportar como ácido, como base, ou não exibir 
propriedades ácido-base. Como a estrutura química de uma substância determina qual desses comportamentos é 
exibido pela substância? Por exen1plo, por que a lgumas substâncias que contêm grupos OH comportam-se como 
bases, liberando íons Otí na solução, enquanto outras se comportam como ácidos, ionizando-se para liberar íons 
H"'"? Por que alguns ácidos são 1najs fortes que outros? Nesta seção abordaremos brevemente os efeitos da estrutu ra 
química no comportamento ácido-base. 

Fatores que afetam a força ácida 
Uma 1noléci1la contendo H transferirá um próton apenasse a bgação H -X for polarizada da segujnte forma: 

H-X 

Nos hidretos iônicos como NaH, o inverso é verdadeiro; o átomo de H possui uma carga negativa e compor
ta-se como um receptor de próton (Equação 16.23). As ligações a polares H-X, como a ligação H-C em Cli~, não 
produzem soluções aquosas ácidas nem básicas. 

Um segundo fator que ajuda a determinar se uma molécula contendo uma ligação H-X doará um próton é 
a força da ligação. Ligações muito fortes são menos facilrnente dissociadas do que as mais fracas. Esse fator é im
portante, por exemplo,no caso de haletos de hidrogêruo. A ligação f-I- Fé a ligação H-X mais polar. Em conse
qüência, você esperaria que HF fosse um ácido mujto forte se o primeiro fator fosse tudo o que importasse. 
Entretanto, a energia necessária para russociar HF em átomos de H e Fé muito maior que para os outros haletos de 
hjdrogênio, corno mostrado na Tabela 8.4. Como resuJtado, HF é um ácido fraco, enquanto todos os outros haletos 
de hidrogêruo são ácidos fortes em água. 

Um terceiro fator que afeta a facilidade com a qual um átomo de hidrogênio ioniza-se a partir de HX é a estabi
lidade da base conjugada, x-. Em geral, quanto maior a estabilidade da base conjugada, mais forte é o ácido. A for
ça de um ácido é normalmente uma combinação dos três fatores: a polaridade da ligação H - X, a força da 
ligação H - X e a estabilidade da base conjugada, x-. 
, 

Acidos binários 
Em geral, a força da ligação H-X é o fator mais importante na determinação da força ácida entre os ácidos 

binários (os que contêm rudrogênjo e apenas um outro elemento) no qual X está no mesmo grupo na tabela periódjca. 
A força de uma ligação H-X tende a diminuir à medida que o tamanho de X aumenta. Como resultado, a força da 
ligação diminui e a acidez aumenta ao se descer um grupo. Assim, HCl é um ácido n1ais forte que HF, e H2S é um 
ácido mais forte que H20. 

As forças de ligação variam menos quando vamos ao longo de um período na tabela periódica do que quando 
descemos em um grupo. Como resultado, a polaridade da ligação é o principal fator na determinação da acidez de 
ácidos binários no mesmo período. A acidez au n1enta à p roporção que a eletronegatividade do elemento X aumen
ta, o que geralmente ocorre quando vamos da esquerda para a direita em um período. Por exemplo, a acidez dos 
elementos do segundo período varia na seguinte ordem: CH4 < NH3 << H20 < HF. Como a ligação C-H é pratica
mente a polar, o CH4 não mostra tendência em forn1ar íons I-I+ e CH3- . Apesar de a ligação N - H ser polar, NI-13 

tem um par de elétrons não-ligante no áto1no de nitrogênio que domina sua química; logo, NH3 atua como uma 
base em vez de ácido. As tendências periódicas nas forças ácidas de compostos binários de hidrogênio e não-meta
is dos períodos 2 e 3 estão resumidas na Figura 16.12. 

Oxiácidos 
Muitos ácidos comuns, como o ácido sulfúrico, contêm un1a ou mais ligações O - H: 

.. 
:o: 

.. 1 •• 
H- 0 -5-0 - H 

. • 1 •• 

:Q: .. 
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Figura 16.12 Propriedades 
ácido-base de compostos binários 
de hidrogênio e não-metais dos 
períodos 2 e 3. Período 2 

Período 3 

GRUPO 

4A 5A 6A 
CH4 

Propriedades NH3 H 20 

nem ácidas Base fraca ---
nem básicas 

SiJ-4 
H2S Propriedades P.H3 

nen1 ácidas Base fraca Ácido fraco 
nem básicas 

Aumento da fo11 a ácida 

Aumento da força básica ..-----

7A 

HF 

Ácido fraco 

HCl 

Ácido forte 

Os ácidos nos quais os grupos OH, e possivelmente átomos de oxigênio adicionais, estão ligados ao átomo cen
tral são chamados oxiácidos. O grupo OH está presente também nas bases. Quais os fatores que determinam se um 
grupo OH se comportará como base ou como ácido? 

Vamos considerar um grupo OH ligado a um átomo Y, que por sua vez pode ter outros grupos ligados a ele: 

"' -Y-0-li 
/ 

Em um extremo, Y pode ser um metal, como Na, K ou Mg. Por causa de suas baixas eletronegatividades, o par 
de elétrons compartilhado entre Y e O é completamente transferido para o oxigênio, e um composto iônico conten
do o·~ é formado. Tais compostos são, conseqüentemente, fontes de ions O~ e comporta1:n-se como bases. 

Quando Y é un1 não-metal, a ligação com O é covalente e a substância não perde OH" com facilidade. Em 
vez disso, esses compostos são ácidos ou neutros. Como regra geral, à medida que a eletronegatividade de Y 
aumenta, aumentará também a acidez da substância. Isso acontece por duas razões: primeiro, a ligação O - H 
torna-se mais polar, portaI1to favorecendo a perda de H • (Figura 16.13). Em segundo lttgar, uma vez que a base 
conjugada é geralmen te um ânion, sua estabilidade aumenta à medida que a eletronegatividade de Yaumenta. 

Muitos oxiácidos contê1n átomos de oxigênio adicionais ligados ao átomo Y central. A eletronegatividade 
adicional dos átomos de oxigênio puxa a densidade eletrônica da ligação O-H, aumentando ainda mais sua po
laridade. O aumento do número de átomos de oxigênio também ajuda a estabilizar a base conjugada aumentando 
sua habilidade de 'espalhar' a carga negativa. Portanto, a força de um ácido aumentará à medida que átomos ele
tronegativos adicionais se ligam ao átomo central Y. 

Podemos resumir essas noções como duas regras simples que relacionam a força ácida dos oxiácidos com a ele
tronegatividade de Y e com o número de grupos ligados a Y. 

1. Para os oxiácidos que tê111o111esn10 11ún1ero de grupos OH e o 1nes1110 11ú111ero de áto111os de O, a força ácida au111enta 
co111 o n11111ento da eletronegntividnde do áto1110 central Y. Por exemplo, a força dos ácidos llipoalogenosos, 

' Figura 16.13 A medida que a 
eletronegatividade do átomo ligado ao 
grupo OH aumenta, a faci lidade com 
que o átomo de hidrogênio é ionizado 
também aumenta. A corrente de 
elétrons no sentido do átomo mais 
eletronegativo polariza ainda mais a 
ligação O - H, o que favorece a 
ionização. Em adição a isso, o átomo 
eletronegativo ajudará a estabilizar a 
base conjugada, que também leva a 
um ácido mais forte. Como CI é mais 
eletronegativo que 1, HCIO é um ácido 
mais forte que HIO. 

Corrente de elétron 

EN = 3,0 

EN = 2,5 

+ 

+ H K
0

=3,0X 10-s 

~ 

+ H K0 = 2,3 X 10- 11 
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que têm a estrutura H - O - X, aumenta à proporção que a 
eletronegatividade de Y aumenta (Tabela 16.6). 

2. Para os oxiácidos que tê111o111es1110 áto1110 central Y, a força ácida au
nrenta à n1edida que o 111Í1nero de áton1os de oxigênio ligados a Y au-
111enta. Por exemplo, a força dos oxiácidos de cloro aumenta 
regularmente do ácido hipocloroso (HCIO) para o ácido per
clórico (HC104): 

TABELA 16.6 Valores de eletronegatividade 
(EN) de Y e constantes de dissociação ácida 
(K,,) de ácidos hipoalogenosos, H - O - Y 

Ácido EN deY K. 

HClO 3,0 3,0 x lO-$ 

HBrO 2,8 2,5 x l0-9 

HlO 2,5 2,3x10- 11 

Hipocloroso CJoroso O ó rico Perclórico 
.. 

:Q: ·a··. . . 

H-0-Cl: 
• • • • 

• • 1 •• 
H-0-Cl-O: 

• • • • • • 

.. 1 •• 
H-0-Cl-O: 

• • 1 .. 
H-0-Cl-O: 

• • • • • • 

:Q: 
• • 

[(,, = 3,0 X 10- S K,, = 1,1 X 10- 2 Ácido forte Ácido forte 

Aumento da forç.-1 áad~ 

Como o número de oxidação do átomo central aumenta conforme o número de átomos de O aumenta, essa cor
relação pode ser feita de maneira equivalente: em uma série de oxiácidos, a acidez aumenta à medida que o núme
ro d.e oxidação do átomo central aumenta. 

COMO FAZER 16.19 

Coloque os compostos em cada uma das seguintes séries em ordeLn crescente de força ácida: (a) AsH:v I-II, NaH, H20; 
(b ) riiSeO:y HzSeo •• H 20. 

Solução 

Análise: peden1-se organizar dois conjuntos de compostos em ordem do ácido n1ais fraco para o ácido mais forte. 

Planejamento: para os ácidos binários no item (a), consideraremos as eletronegatividades de As, de 1, de Na e de O, 
respectivamente. Para os oxiácidos do item (b), consideraremos o nún1ero de átomos de oxigênio ligados ao átomo 
central e as sia1ilaridades entre os compostos contendo Se e alguns dos ácidos mais faa1iliares. 

Resolução: (a) Os elementos do lado esquerdo da tabela periódica formam os compostos binários de hidrogênio mais 
básicos porque o nidrogênjo nesses compostos carrega uma carga negativa. Assim, NaH deve ser o composto mais bá
sico da lista. Como arsênio é menos eletronegativo que oxigênio, poderemos esperar que AsH3 seja uma base fraca em 
relação à água. lsso é também o que iríamos supor en1 alguma extensão nas tendências mostradas na Figura 16.13. 
Além disso, esperamos que os compostos binários de hidrogênio com os halogênios, como os e lementos mais eletro
negativos em cada período, sejam os mais ácidos em relação à água. De fato, HJ é um dos ácidos mais fortes em água. 
Assim, a ordem crescente de acidez é NaH < AsH3 < H 20 < Hl. 

(b) A acidez dos oxiácidos aumenta conforme o número de átomos de oxigênio ligados ao átomo central aumenta. 
Portanto, rLzSe04 será um ácido mais forte que HiSe03; de fato, o áton10 de Se em Hz5e04 está com seu estado de oxi
dação positivo máximo, de forma que espera1nos que ele seja comparativamente o ácido mais forte, muito parecido 
con1 HzSO~. Hi5e03 é um ox:iácido de um não-metal similar a H2S03• Como tal, esperan1os que HzSe03 seja capaz de 
doar um próton para H 20, indicando que H 2Se03 é um ácido mais forte que H 20 . Assim, a orden1 crescente de acidez é 
H20 < H2Se03 < H:i:SeôJ· 

PRATIQUE 

Em cada um dos seguintes pares escolha o composto que produza a solução mais ácida (menos básica): (a) HBr, HF; 
(b) PH3' HzS; (c) HN021 HNO~ (d) H:z503' H2Se03• 

Respostas: (a) HBr; (b) HzS; (e) HNO~ (d) H2S03• 

Ácidos carboxílicos 
Outro grupo grande de ácidos é representado pelo ácido acético (HC2H30z): 
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A parte da estrutura mostrada em azul é chamada grupo carboxflico, normalmente es
crito como COOH. Assim, a fórmula qtúmica do ácido acético é geralmente escrita como 
CH3COOH, onde apenas o átomo de hidrogênio no grupo carboxílico pode ser ionizado . 
Os ácidos que contêm um grupo carboxílico são chan1ados ácidos carboxílicos, e formam 
a maior categoria de ácidos orgânicos. O ácido fórmico e o ácido benzóico, cujas estrutu
ras estão desenhadas ao lado, são exemplos dessa grande e importante categoria de áci-

l-1 dos . 

Ácido benzóico 
O ácido acético (Crl3COOH) é um ácido fraco (K. = 1,8x10-5

). O metanol (CH30H), por 
outro lado, não é um ácido em. água. Dois fatores contribuem para o comportamento ácido 
dos ácidos carboxílicos. Primeiro, o átomo de oxigênio adicional ligado ao carbono do gru

po carboxílico retira densidade eletrônica da Ugação O-H, aumentando sua polaridade e ajudando a estabilizar a 
base conjugada. Em segundo lugar, a base conjugada de um ácido carboxílico (um â11ion carboxilnto) pode exibir 
ressonância (Seção 8.6), que contribui ainda mais para a estabilidade do ânion pelo espalhamento da carga negati
va sobre vários átomos: 

H :O: 
1 1 .. 

H-C-C-0: 
1 .. 

.. 
.H :(): 
1 1 .. 

<-1-, - ,-, ~ H-1-C=Ç? 
H H 

A força ácida dos ácidos carboxílicos também aumenta à medida que o número de átomos eletronegativos no 
ácido aumenta. Por exemplo, o ácido trifluoroacético (CF3COOH) tem um K. = 5,0x10-1

; a substituição de três áto
mos de hidrogênio do ácido acético por átomos de flúor mais eletronegativos leva a um gran.de aumento na força 
ácida. 

,. 
16.11 Acidos e bases de Lewis 

Para uma substância ser um bom receptor de próton (uma base de Bri?fnsted-Lowry), ela deve ter tun par de 
elétrons não-compartilhado para que o próton se ligue. NH31 por exemplo, atua como receptor de prótons. Usando 
as estruturas de Lewis, podemos escrever a reação entre tt• e NH3 como segue: 

H H + 
1 1 

H + :N- f-I li-N-H 
1 1 

H H 

G. N. Lewis foi o primeiro a observar esse aspecto nas reações ácido-base. Ele propôs uma definição de ácido e 
base que enfatiza o par de elétrons compartill1ado: um ácido de Lewis é um receptor de par de elétrons, e un1a base 
de Lewis é um doador de par de elétrons. 

ANIMAÇÃO 
Teoria de ácidos e bases de 
Lewis 

Toda base que abordamos até aqui - seja OW, H20, uma amina ou um 
ânion - é um doador de par de elétrons. Tudo que é uma base no sentido de 
Br0nsted-Lowry (um receptor de próton) é também uma base no sentido 
de Lewis (um doador de par de elétrons). Entretanto, na teoria de Lewis, urna 
base pode doar seu par de elétrons para outras espécies químicas além de H•. 

A definição de Lewis, conseqüentemente, aumenta bastante o número de espécies que podem ser consideradas 
ácidos; H' é um ácido de Lewis, mas não é o único. Por exemplo, considere a reação entre NH3 e BF3. Essa reação 
ocorre porque BF3 tem um orbital vazio em seu nível de valência. - (Seção 8.7) EJe age, por isso, como um recep
tor de par de elétrons (um ácido de Lewis) mediante NH31 que doa o par de elétrons: 
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H F H F 
1 1 1 1 

H-N: + B-F -~H-N-B-F 
1 1 1 1 

H F H F 

Base Ácido 

A ênfase deste capítulo tem sido na água com.o solvente e no próton como fonte de propriedades ácidas. Em 
tais casos achamos a definição de ácidos e bases de Br0nsted-Lowry a 1nais útil. De fato, quando falamos de wna 
substância como sendo ácida ou básica, geralmente pensamos em soluções aquosas e usamos os tern1os no sentido 
de Arrhenius ou Br.0nsted-Lowry. A vantagem da teoria de Lewis é que ela nos permite tratar maior variedade de 

A química e a vida Comportamento anfótero dos aminoácidos 

Os 11r11i11oncidos são as unidades básicas das proteínas. 
A estrutura geral dos aminoácidos é mostrada aqui, onde 
diferentes aminoácidos tên1 diferentes gn1pos R ligados ao 
átomo de carbono central. 

H R :Q: 
1 1 li .. 

i"l-'.'1;-C-C-0-1-1 
. . 1 .. 

H 
\. I • 

t.rupo Jm1na Grupo carboxílico 
!ba,ico) (ácido) 

Por exemplo, nag/ici1111, que é o aminoácido mais simples, 
R é u1n átomo de hidrogênio, enquanto na a/11ninn R é um 
grupoCfl3• 

H 
1 

li '\i-C-COOH 
1 

H 

CH3 
[ 

l 11N-C-COOH 

~ 
Glidna Alanina 

Os aminoácidos contêm um grupo carboX11ico e podem, 
portanto, servir como ácidos. Também contêm um grupo 
NH21 característico de aminas {Seção 16.7), podendo assim 
atuar como bases. Os aminoácidos, conseqüentemente, são 
anfóteros. Para a glicina, poderíamos esperar que as reações 
ácida e básica com a água fossem como seguem: 

Ácido: H 2N -CHz - COOH(11q) + HzO(l) 
HzN-CHi-COO-(nq)+ H~O+(nq) [16.47] 

Base: HzN - CT;2 - COOH(aq) + Hzó(/) 
'B3N- CH2 - COOH(nq) + OJ-r(nq) [16.48) 

O pH de uma solução de glicina em água é em tomo de 
6,0, indicando que ela é um ác.ido ligeiramente mais forte 
que uma base. 

Entretanto, a química ácido-base dos aminoácidos é algo 
mais complicado do que está 1nostrado nas equações 16.47 e 
16.48. Como COOH pode atuar como um ácido e o grupo 
NHz pode atuar como uma base, os am.inoácidos sofrem 
uma reação ácido-base de Br0nsted-Lowry 'interna' na 
qual o próton do grupo carboxílico é transferido para o á to
mo de nitrogênio: 

H H O H H O 
1 1 li 

li-N - C-C-OH ;:=: H-~.!...!-~-0-
• . 1 

l H 
l 1 
H H (16.49) 

lri.tK 1 !Cf 1 k r rOlt• 

Molécula neutra Zwitterion 

Apesar de a forma do aminoácido à direita da Equação 
16.49 ser eletricamente neutra como um todo, ela tem uma 
ponta carregada positivamente e outra carregada negativa
mente. Uma molécula desse tipo é chamada Zl1Jitteria11 (do 
alemão 'íon luôrido'). 

Os aminoácidos apresentam quaisquer propriedades que 
indicam comportamento con10 o de zwitteri.ons? Se apresen
tam, eles devem se comportar de maneira análoga às substân
cias iônicas. - (Seção 8.2) Os aminoácidos cristalinos 
(Figura 16.14) têm pontos de fusão relativamei1te altos, em 
geral acima de 200 ºC, caracteástico dos sólidos iônicos. Os 
aminoácidos são muito mais solúveis em água que em sol
ventes apoiares. Alétn disso, os mon1entos de dipolo dos ami
noácidos são grandes, coerentes com grande separação de 
cargas na molécula. Portanto, a habilidade de os aminoácidos 
agirem simultaneamente como ácidos e como bases tem im
portante efeito em suas propriedades. 

Figura 16.14 Usina, um dos aminoácidos encontrados 
nas proteínas, está disponível como suplemento alimentar. 



600 Química: a ciência central 

reações, incluindo as que não envoJvem transferêncja de próton, como reações ácido-base. Para evjtar confusão, 
uma substância como BF3 é raramente chamada ácido a menos que esteja claro a partir do contexto de que estamos 
usando o termo no sentido da definição de Lewis. Em vez russo, as substâncias que funcionam como receptoras de 
par de elétrons são chamadas explicjtamente 'ácidos de Lewis'. 

Os ácidos de Lewis incluem molécuJas que, como BF,, têm um octeto incompleto de elétrons. AJém destes, 
mtLitos cátions simples podem funcionar como ácidos de Le,>Vis . . Por exemplo, Fe3

• interage fortemente con1 os 
íons cianeto para formar o íon ferricianeto, Fe(CN)63-• 

. . 
H Q : 

".~li o: e / . li 
H ·o· • • 

/ 
H·- :õ: H -Õ: 

: 1 1 . . 1 
H-0-C --+ H-0-C li . . li 

:o: :o: 

interação 
eletrostática 
fraca 

1 , 

Deslocamento 
fraco de elétrons 

Interação 
elétrica 
forte 

) 

Deslocamento 
forte de elétrons 

Figura 16.15 Interação de uma 
molécula de água com um cátion 
de carga 1 + ou carga 3+. 

O íon Fe3+ tem orbitais vazios que aceitam os pares de elétrons doados pe
los íons C~; aprenderemos mais no Capítulo 24 sobre exatamente quais orbi
tais são usados pelo íon Fe3+. O íon metálico é altamente carregado, o que 
também contribui para a interação com os íons e~. 

Alguns compostos co1n ligações múltiplas podem comportar-se como áci
dos de Lewis. Por exemplo, a reação de d i.óxido de carbo110 com água para for
mar ácido carbônico (H2C03) pode ser visualizada como um ataque da 
molécula de água a C02, na qual a água atua co1no um doador de par de elé
trons e C02, como um receptor de par de elétrons, con10 mostrado ao lado. O 
par de elétrons de un1a ligação dupla carbono-oxigênio move-se para o oxi
gênio, deixando um orbital vazio no carbono que pode agir como receptor de 
par de elétrons. Mostramos o deslocamento desses elétrons com setas. Após a 
formação do produto ácido-base, um próton move-se de um oxigênio para o 
outro, formando o ácido carbônico. Um tipo similar de reação ácido-base 
ocorre quando um óxido de um não-metal se dissolve em água para formar 
uma soh;1ção ácida. 

Hidrólise de íons metálicos 

Co.mo já vimos, a mai,oria dos íons metálicos comportam-se como ácidos 
em solução aquosa. «a:> (Seção 16.9) Por exem.plo, uma solução aquosa de 
Cr(N03) 3 é bastante ácida.Uma solução aquosa de ZnCl2 é também ácida, ape
sar de o ser em menor extensão. O conceito de Lewis ajuda a explicar as intera
ções entre os íons metálicos e as moléculas de água que dão origem a esse 
con1portamento ácido. 

Como os íons metálicos são carregados positivamente, eles atraem os pa
res de elétrons não-compartilhados das moléculas de água. É basicamente essa 
interação, chamada hidratnçiío, que permite os sais dissolverem-se em água. 
C1110 (Seção 13.1) O processo de hidratação pode ser imaginado como uma inte
ração ácido-base de Lewis na qual o íon metálico age como um ácido de Lewis 
e as moléculas de água, como bases de Lewis. Quando uma molécula de água 
interage com o íon. metálico carregado positivamente, a densidade eletrônica é 
retirada do oxigênio, como ilustrado na Figura 16.15. Esse fluxo de densidade 
eletrônica faz com que a ligação O-H se torne n1ais polarizada; como resulta
do, as moléculas de água ligam-se ao íon metálico e estão mais ácidas do que 
aquelas no solvente como um todo. 

O íon Fe3
+ hidratado, Fe(H20)6:i.., em geral representado simplesmente por 

Fe3+(nq), age como uma fonte de prótons: 

[16.50) A interação é muito mais forte com 
o íon menor de maior carga, 
fazendo com que o íon hidratado A constante de dissociação ácida para essa hidrólise tem o valor de K,, = 2 x 10~, 
seja mais ácido. logo Fe3' (aq) é razoavelmente ácido. As constantes de dissociação ácida para as 

reações de hidrólise em geral aumentam com o aumento da carga, e a dimi
nuição do raio do íon (Fi~ttra 16.15). Assim, o íon Cu2

+, que tem menor carga e raio maior que Fe3
· , forma solu

ções 1nenos ácidas que Fe +: K,,para Cu2•(nq) é 1x10-8
• A hidrólise ácida de certo número de sais de íons metálicos 

é demonstrada na Figura 16.16. Observe que o íon Na;, que é grande e tem apenas uma carga 1 +(e que identifica
mos anteriormente como um cátion de uma base forte), não exibe hidrólise ácida e produz solução neutra. 
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Sal: 
Indicador: 

pH estimado: 

NaN03 
Azul de 
bromoti:mol 

7,0 

/1Slf 
• 

-

Ca(N03)2 
Azul de 
bromoti:mol 

6,9 

Zn(N03)2 
Vermelho 
demetila 

5,5 

- /1Jft 
rJ• 

Al(N03)3 
Alaranjado 
de metila 

3,5 

Figura 16.16 Os valores de pH de soluções 1,0 mol/L de uma série de sais de nitrato, como estimados usando indicadores 
ácido-base. Da esquerda para a direita, NaN0 3, Ca(N0 3) 21 Zn(N03) 2 e Al(N03) 3• 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

O ácido fosfórico (H3P03) tem a seguinte estrutura de Lewis. 

H 
• . 1 .. 

:o-P-O-H 
• • 1 •• 

:o-H .. 
(a) Explique por que H3P03 é ctiprótico e não triprótico. (b) Uma amostra de 25,0 mL de uma solução de H3P03 é titula
da coro O,l02mol/L de NaOH. São necessários 23,3 mL de NaOH para neutralizar an1bos os prótons ácidos. Qual é a 
concentração em quantidade de matéria de H3P03 na solução? (e) Essa solução tem pH de l ,59. Calcule a porcentagem 
de ionização e K.1 para H:f031 supondo que K,1 >> K,ri· (d) Como a pressão osmótica de uma solução de 0,050 mol/ L 
de HCl compara-se com a pressão osmótica de uma solução de 0,050 mol/ L de ~PO~? Justifique sua resposta. 

Solução O problema nos pede para explicar por que existem apenas dois prótons ionizáveis na molécula H,PO,. 
Além disso, pede-se calcular a concentração em quantidade de matéria de uma solução de H)'031 tendo sido 
fornecidos os dados de uni experimento de titulação. Precisamos, dessa forn1a, calcular a porcentagem de ionização da 
sol ução de H;P03 no item (b). Finalmente, pede-se co1nparar a pressão osmótica de um<t solução de 0,050 mol / L de 
H,POJ com a pressão osmótica de uma solução de HCI de mesina concentração. 

Usaremos o que aprendemos sobre a estrutura molecular e seu impacto no comportamento ácido para responder ao 
item (a). A seguir usaremos a estequiometi·ia e a relação entre pl-1 e [l-I' ] para responder aos itens (b) e (c). Finalmente, 
consideraremos a força ácida para con1parar as propriedades coligativas das duas soluções no item (d). (a) Os ácidos 
têm ligações polares H- X. A partir da Figura 8.6 vemos que a eletronegatividade de H é 2,1 e que a de P também é 
2,J. Uma vez que os dois elementos têm a mesma eletronegatividade, a ligação H - Pé apoiar. aao (Seção 8.-l) Assim, 
esse H não pode ser ácido. Entretanto, os outros átomos de H estão ligados a O, que ten1 eletronegatividade de 3,5. 
Portanto, as ligações H-0 são polares, com H tendo uma carga parcial positiva. Esses dois átomos de H são, conse
qüentemente, ácidos. 

(b) A equação quimica para a reação de neutralização é 

H3P03(11q) + 2NaOH(11q) - -+ Na21·1P03(11q) + l-120(1) 

A partir da definição de concentração em quantidade de matéria, e = mol/L, vemos que quantidade de matéria = 
e x L. oao (Seção 4.6) Portanto, a quantidade de matéria de Na OH adicionada à solução é (0,0233 L)(0,102 mol/ L) = 
2,377 x 10-3 mo! de NaOl-1. A equação balanceada indica que 2 mols de NaOJ-1 são consun1idos para cada mo! de 
HlP03. Assim, a quantidade de matéria de H 3P03 na amostra é: 
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(2,377 x 10-l molde NaO.H) ( 1 molde H:f03 ) = 1,189 x 10-3 mo! de H:f0
3 2 mols de NaOH 

A concentração da solução de ~P03 é, portanto, igual a (1,189 xl0-3 mol)/(0,0250 D= 0,0475 mol/L. 

(e) A partir do pH da solução, 1,59, podemos calcular [H1 no equilíbrio. 

[H'l = antilog(-1,59): 10-•.S9 = 0,026 mol/L (dois algarismos significativos) 

Como K, 1 >> K,v a grande maioria dos íons na solução é originário da primeira etapa de ionização do ácido. 

H 3P03(11q) W(aq) + H2P03-(nq) 

En1 virtude de um íon H2P03- se formar para cada íon H. formado, as concentrações no equilíbrio de H' e H2P03- são 
iguais: [W]: íHzP03l: 0,026 mol/L. A concentração no equilíbrio de H3P03 é igual à concentração inicial menos a 
quantidade que se ioniza para formar W e H 2P03- : [H3P03J: 0,0475 mol/L-0,026 mol/L = 0,022 mol/L (2 a lgarismos 
significativos). Esses resultados podem ser tabelados como seguem: 

+ 
lnicial 0,0475 mol/L o o 
Variação --0,026 mol/L +0,026 mol/ L +0,026 mol/L 

Eauilíbrio 0,022 mol/L 0,026 mol/L 0,026 mol/L 

A porcentagem de ionização é: 

P d . . _ [H'J ..... 1- 0001 0,026 mol/L OOº SSº' orcentagem e 1on1zaçao: x l 'º = x l Yo : 10 

[~P03)10;.w 0,0475 mol/L 

A primeira constante de ionização ácida é: 

K = (H'J[H2P03-J = (0,026)(0,026) = 0030 
• I (H:f0

3
] 0,022 • 

(d) A pressão osmótica é uma propriedade coligativa e depende da concentração total de partículas em solu
ção. _, (Seção 13.5) Como HCI é um ácido forte, uma solução de 0,050 mol / L conterá 0,050 mol/L de W(nq) e 0,050 
mo!/ L de Cr(nq), ou um total de 0,100 rnoJ/L de partículas. u·ma vez que H3PO, é um ácido fraco, ele se ioniza em urna 
extensão menor que 1-ICI, de forma que existem menos partículas na solução de H3P03• Como resultado, a solução de 
H3P03 terá a menor pressão osmótica. 

Resumo e termos-chave 

Seção 16.1 Os ácidos e bases foram primeiro identifi
cados pelas propriedades de suas soluções aquosas. Por 
exemplo, os ácidos mudam o tornassol para vermelho, 
enquanto as bases o mudam para azul. Arrhenius iden
tificou que as propriedades das soluções ácidas de
vem-se aos íons W(aq) e as propriedades das soluções 
básicas devem-se aos íons OJ-r(aq). 

Seção 16.2 O conceito de ácidos e bases de 
Br0nsted-Lowry é mais geral do que o con ceito de 
Arrhenius e enfatiza a transferência de um próton (H} 
de um ácido para uma base. O íon W, que é simples
mente ltm próton sem nenhum elétron de valência, li
ga-se fortemente à água. Por essa razão, o íon hidrônio, 
~O+(aq), é normalmente usado para representar a for
ma predominante de rr em água em vez da mais sim
ples H'(aq). 

U1n ácido de Br0ns ted- Lowry é uma substância que 
doa um próton para outra substância; uma base d e 
Brcrns ted- Lowry é u 1na substância que recebe um 
próton de outra substância. A água é uma su bstância 
anfótera, que pode funcionar como ácido ou base de 

Br0nsted-Lowry, dependendo da substância com a qual 
e la reage. 

A base conjugada de um ácido de Br0nsted-Lowry 
é a espécie que permanece quando um próton é remo
vido do ácido. O ácido conjugado de uma base de 
Br0nsted-Lowry é a espécie formada pela adição de um 
próton à base. Juntos, um ácido e sua base conjugada (ou 
a base e seu ácido conjugado), são chamados par áci
do-base conjugado. 

As forças ácido-base dos pares ácido-base conjuga
dos estão relacionadas: quanto mais forte um ácido, mais 
fraca sua base conjugada; quanto mais fraco o ácido, mais 
forte sua base conjugada. Em todas as reações ácido-base, 
a posição de equilibrio favorece a transferência de próton 
do ácido mais forte para a base mais forte. 

Seção 16.3 A água ioniza-se até um ligeiro grau, for-
1nando l'r(aq) e OJ-í(aq). A extensão dessa auto-ioniza
ção é expressa pela cons tante do produto iônico da 
água: 



Essa relação descreve tanto a água pura quanto as 
soluções aquosas. A expressão de "f<w indica que o pro
duto de [I·f ·] e de [OHl é uma constante. Assim, à medi
da que [H'"] aumenta, [OHl diminui. As soluções 
ácidas são as que contêm mais H°'(nq) que Off(nq); as 
soluções básicas contêm mais OH"(nq) que H.+(nq). 

Seção 16.4 A concentração de H •(nq) pode ser ex
pressa em termos de pH: p H = -log [H•]. A 25 ºC o pH 
de uma solução neutra é 7,00, e o pH de uma solução 
ácida está abaixo de 7,00; o pH de uma solução básica 
está acima de 7,00. A notação pX é também usada para 
representar o cologaritmo de outras grand.ezas peque
nas, como em pOH e pJ<..,. O pH de uma solução pode 
ser medido com um medidor de pH, ou ele pode seres
tin1ado usando-se indicadores ácido-base. 

Seção 16.5 Os ácidos fortes são eletrólitos fortes, ioni
zando completamente em solução aquosa. Os ácidos fortes 
comuns são HO, HBr, Hl, HN031 HCI031 HCI04 e HaSQ4. 

As bases conjugadas de ácidos fortes têm basicidade des
prezível. 

As bases fortes comuns são os hidróxidos iônicos de 
metais alcalinos e dos metais a lcalinos terrosos mais pesa
dos. Os cátions das bases fortes têm acidez desprezível. 

Seção 16.6 Os ácidos fracos são eletrólitos fracos; ape
nas parte das moléculas existe em solução na forma ioni
zada. A extensão da ionização é expressa pela constante 
de ionização ácida, K., que é a constante de eqtúhbrio 
para a reação HA(nq) H+(nq) + A-(nq), que pode 
também ser escrita como HA(nq) + fiiO(/) fi:iO+(aq) 
+ A-(nq). Quanto maior o valor de K., n1ais forte o ácido. 
A concentração de um ácido fraco e seu valor de K0 po
dem ser usados para calcular o pH de uma solução. 

Os ácidos polipróticos, como H 2S03' têm mais de 
u.m próton ionizável. Esses ácidos têm constantes de 
dissociação ácida que diminuem de grandeza na ordem 
K,,1 > K.2 > K.3. Uma vez que aproximadamente todos os 
H .. (nq) em uma solução de ácido poliprótico vêm da pri
meira etapa de dissociação, o pH pode em geral ser esti
n1ado satisfatoriamente considerando-se apenas K.1• 

Seções 16.7 e 16.8 As bases fracas incluem NH3, 

aminas e ânions de ácidos fracos. A extensão na qual 
uma base fraca reage com água para gerar o ácido con-

Exercícios 
, 
Acidos e bases de Arrhenius e de Br0nsted- Lowry 

16.1 Embora HCl e H 2S04 tenham propriedades muito dife
rentes como substâncias puras, suas soluções aquosas 
possuem muitas propriedades comuns. Relacione a l
gumas propriedades gerais dessas soluções e explique 
seu comporta_n1ento comun1 em termos de e:rpécies 
presentes. 

16.2 Embora NaOH e CaO puros tenham propriedades muito 
diferentes, suas soluções aquosas possuem várias pro-
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jugado correspondente e Ofr é medida pela constante 
de d issociação b ás ica, Kb. Essa é a constante de equi
llbrio para a reação B(nq) + H20{/) HB""(nq) + 0.fr(nq), 
onde B é a base. 

A relação entre a força de um ácido e a força de sua 
base conjugada é expressa quantitativamente pela 
equação K0 x Kb = }(,,,, onde K. e Kh são as constantes de 
dissociação para os pares ácido-base conjugados. 

Seção 16.9 As propriedades ácido-base dos sais po
dem ser atribuídas ao comportamento de seus respecti
vos cátions e ânions. A reação dos íons com a água, com 
uma variação resultante no pH, é chamada hidrólise. 
Os cátions dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e dos 
ánions de ácidos fortes não sofrem hidrólise. Eles são 
sempre íons espectadores na química ácido-base. 

Seção 16.10 A tendência de uma subs tância mostrar 
características ácidas ou básicas em água podem ser cor
relacionadas com suas estruturas químicas. O caráter 
ácido requer a presença de uma ligação H -X altan1ente 
polar. A acidez será também favorecida quando a liga
ção H - X for fraca e quando o .íon x-for m túto estável. 

Para os oxiácidos com o mesmo número de grupos 
OH e o mesmo número de átomos de O, a força ácida 
aumenta com o aumento da eletronegatividade do áto
mo central. Para oxiácidos com o mesmo átomo ce11tral, 
a força ácida aumenta à medi.da que o nü.mero de áto
mos Ligados ao átomo central aumenta. As estruturas 
dos ácidos carboxíl icos, que são ácidos orgânicos con
tendo o grupo COOH, também ajuda-nos a ente11der 
sua acidez. 

Seção 16.11 O conceito de ácidos e bases de Lewis 
enfatiza o par de elétrons compartill1ado em vez do pró
ton. Um ácido de Lewis é um receptor de par de elé
trons, e uma base de Lewis é uma doadora de par de 
elétrons. O conceito de Lewis é mais geral que o concei
to de Br0ns ted-Lowry porque ele pode ser aplicado 
para casos nos quais o ácido é qualquer outra s ubstân
cia que não seja H". O conceito de Lewis ajuda a explicar 
por que muitos cátions metálicos formam soluções 
aquosas áci.das. A acidez desses cátions normalmente 
a umenta à proporção que s uas cargas a umentam e à 
medida que o tamanho dos íons metálicos diminui. 

priedades comuns. Relacione algumas propriedades 
gerais dessas soluções e explique seu conlpor tamento 
comum em termos de espécies presentes. 

16.3 (a) Qual é a diferença entre as definições de um ácido 
de Arrhenius e de Br0ns ted-Lowry? (b) N .H 3(g) e o 
HCl(g) reagem para formar o sólido iônico NH4Cl(s) 
(Figura 16.3). Qual substância é o ácido de Bransted
Lo\vry nessa reação? Qual é a base de Br0nsted-l.owry? 
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16.4 (a) Qual é a ctiferença entre as definições de un1a base 
de Arrhenius e de Br0nsted-Lowry? (b) Quando amô
nia é dissolvida em água, ela se compor ta tanto como 
uma base de Arrhenius quanto como uma base de 
Br0nsted- Lowry. Explique. 

16.5 Dê a base conjugada dos seguintes ácidos de Bn~nsted
Lowry: (a) H:Sü~ (b) Hc;H30 2; (c) HzAs04· ; (d) NH4+. 

16.6 Dê o ácido conjugado das seguintes bases de 
Br0nsted-Lowry: (a) HAso/·; (b) CH3NHú (e) so/·; 
(d) H

2
P0

4
-. 

16.7 Determine o ácido de Br0nsted-Lowry e a base de 
Br0nsted- Lowry no lado esquerdo de cada uma das se
guintes equações, bem como o ácido conjugado e a base 
conjugada no lado direito: 
(a) NH; (nq) + C~(nq) HCN(nq) + NH3 (nq) 
(b) (CH3)3N(nq) + H20(1) 

(CH3hNH '(aq) + 011(aq) 
(e) HCH02(aq) + PO/"'(aq) :::::== 

CHO; (aq) + HP04
2-(aq) 

16.8 Determine o ácido de Br0nsted- Lowry e a base de 
Br0nsted-Lowry no lado esquerdo de cada equação, 
bem como o ácido conjugado e a base conjugada no 
lado direi to. 
(a) CH0 2-(aq) + 1cr20(/) I-ICfI02(aq) + OI-r(aq) 

(b) HS04"'(aq) + HCO; (aq) 504
2 

... (aq) + H 2C03(aq) 
(c) HSO; (aq) + H 30 +(aq) HzS03(aq) + HzO(/) 

16.9 (a) O íon hidrogeno-oxalato é anfóte.ro. Escreva uma 
equação quíniica balanceada oiostrando conio ele age 
como un1 ácido em relação à água e outra equação mos
trando como ele age como uma base em relação à água. 
(b) Qual é o ácido conjugado de HC20 ; ? Qual é sua 
base conjugada? 

16.10 (a) Escreva uma equação para a reação na qual 
H2C60 5H7-(aq) atua como uma base em t-iiO(/). (b) Escre-

Auto -ionização da água 

16.17 (a) Qual é o significado do termo auto-ionização? 
(b) Explique por que água pura é uma má conduto
ra de eletricidade. (e) Diz-se q ue uma solução aquo
sa é ácida. O q ue significa essa declaração? 

16.18 (a) Escreva uma equação química que ilustre a au
to-ionização da água. (b) Escreva a expressão para a 
constante do produto iônico da água, K,. .. Por que [H20] 
está ausente nessa expressão? (c) Uma solução é descri
ta como básica. O que significa essa afirmativa? 

16.19 Calcule íl-1') para cada uma das seguintes soluções, e 
indique se a solução é ácida, básica ou neutra: 
(a) [OH"'] = 0,00005 mol/L; (b) [OHl = 3,2 xl0..11 mol/L; (c) 
uma solução na qual [OH"'] é cem vezes maior que [H1. 

A escala d e pH 

16.23 Por qual fator [H•] muda para uma variação de pH de 
(a) 2,00 unidades; (b) 0,50 unidades? 

va uma equação para a reação na qual H2C605~-(aq) atua 
como um ácido em H20(/). (e) Qual é o ácido conjugado 
de H2C60 ;H77 Qual é sua base conjugada? 

16.11 Rotule cada um dos seguintes itens como sendo um 
ácido forte, um ácido fraco ou uma espécie com aci
dez desprezível. Em cada caso, escreva a fórmula de 
sua base conjugada: (a)HN02; (b) H2504; (e) HPO/"'; 
(d) CH4; (e) CH3NH3• (um íon relacionado a NH4} . 

16.12 Rotule cada um dos seguintes itens como sendo uma 
base forte, uma base fraca ou un1a espécie com basici
dade desprezível. En1 cada caso, escreva a fónnula de 
seu ácido conjugado: (a) CiH30 ; ; (b) HCO; ; (c) 0 2· ; 

Cdl cr; <e> NH3. 

16.13 (a) Qual dos seguintes itens é o ácido mais forte de 
Br0nsted- Lowry, HBrO ou HBr? (b) Qual é a base mais 
forte de Br0nsted-Lo~vry, F ou Cr? Explique breve
mente suas escolhas. 

16.14 (a) Qual dos seguintes itens é o ácido mais forte de 
Br0nsted- Lowry, HN03 ou HN02? (b) Qual é a base 
mais forte de Br0nsted-Lowry, NH3 ou H 20? Explique 
brevemente suas escolhas. 

16.15 Determine os produtos das seguintes reações áci
dcrbase e também se o equilJbrio está à esquerda o u à 
direita da equação: 
(a) HCO; (aq) + F(aq) ;== 
(b) 0 2"'(aq) + H 20(/) :;:::::= 
(c) HC2H30 2(aq) + HS-(aq) ;=:= 

16.16 Deternúne os produtos das seguintes reações ácido-base, 
e determine também se o equilíbrio está à esquerda ou à 
ctireita da equação: 
(a) Cr(aq) + H30 -(aq) ;=:= 
(b) HN02(aq) + ri:?O(l) :;::::= 
(c) N03-(aq) + H 20(/) :;::::= 

16.20 Calcule [OH- ] para cada uma das seguintes soluções 
e indique se a solução é ácida, básica, ou neutra: (a) [Hj 
= 0,0041 mol/L; (b) IH•]= 3,5 xl0-'1 mol/L; (e) uma so
lução na qual [H-l seja dez vezes maior que fOHl. 

16.21 No ponto de congelamento da água (O QC), Ku• = 1,2 x 
10·'-. Calcule [IiTJ e IOHl para uma solução neutra a 
essa temperatura. 

16.22 Óxido de deutério (020, onde D é o deutério, o isótopo 
do hidrogênio-2) tem uma constante de produto iônico, 
K", de 8,9x10·1

• a 20 "C. Calcule [D"'l e [OD"'J para 0 20 
puro (neu tro) a essa temperatura. 

16.24 Considere duas soluções, solução A e solução B. (H ' ]na 
solução A é 500 vezes maior que na solução B. Qual é a 
diferença nos valores de pH das duas soluções? 



16.25 (a) Se NaOH é adicionado à água, como [H1 varia? 
Como o pH varia? (b) Use as marcas de referência de 
pH na Figura 16.5 para calcular o pH de unia solução 
com [H"] = 0,00003 mo!/ L. A solução é ácida ou básica? 
(c) Se o pH = 7,8, faça primeiro a estimativa e depois cal
cule as concentrações ein quantidade de n1atéria de 
H•(nq) e de OE-r(nq) na solução. 

16.26 (a) Se HN03 é adicionado à água, como fOI-f] varia? 
Como o pH varia? (b) Use as marcas de referência de 
pH na Figura 16.5 para calcular o pH de uma solução 
com [OW) =-0,014 mol / L. A solução é ácida ou básica? 
(e) Se p.H = 6,6, faça primeiro a estimativa e depois cal
cule as concentrações em quantidade de matéria de 
W(nq) e de OH"(nq) na solução. 

16.27 Complete a seguinte tabela calculando os itens que es
tão faltando e indique se a solução é ácida ou básica. 

f.I-t] IOH") pH pOH Ácida ou 
básica? 

7,5 x10"3 

mol/L 
3,6 X lQ· lO 

mol/ L 

8,25 

5,70 

, 
Acidos e bases fortes 

16.31 (a) O que é um ácido forte? (b) Uma solução é rotula
da como 0,500 mol/L de HCI. Qual é [H"'J para a solu
ção? (c) Quais das seguintes espécies são ácidos fortes: 
HF, HCJ, Hllr, Hl? 

16.32 (a) O que é uma base forte? (b ) Uma solução é rotula
da como 0,125 mol/L de Sr(OJ-l)z. Qual é [OHl para 
a solução? (e) A seguinte afirmativa é verdadeira ou 
falsa: como Mg(OH)2 não é muito solúvel, ele não 
pode ser uma base forte? Justifique sua resposta. 

16.33 Calcule o pH de cada uma das seguintes soluções de 
ácido forte: (a) 8,5x10·3 mol / L de H Br; (b) 1,52 g de 
HN03 em 575 mL de solução; (e) 5,00 mL de 0,250 
mol/ L de HC10 4 diluído para 50,0 mL; (d) uma solu
ção formada pela mistura de 10,0 mL de 0,100 mol/L 
de HBr com 20,0 mL de 0,200 mol/L de HCI. 

16.34 Calcule o pH de cada uma das seguintes soluções de 
ácido forte: (a) 0,0575 n1ol / L de HNO;i; (b) 0,723 g de 
HC104 em 2,00 L de solução; (e) 5,00 mL de 1,00 mol/L 
de HCI diluído para 0,750 L; (d) uma mistura formada 
pelaadiçãode50,0 mLde0,020mol/ L deHOa 125mL 
de 0,010 mol / L de HJ. 

Ácidos fracos 

16.41 Escreva a equação química e a expressão de K. para a 
ionização de cada um dos seguintes ácidos em solu
ção aquosa. Primeiro mostre a reação com I-r(nq) 
como un1 produto e, em seguida, com o íon hidrônio: 
(a) HBr02; (b) HC3H50 2• 
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16.28 Complete a seguinte tabela calculando os itens que es
tão faltando. Em cada caso, indique se a solução é áci
da ou básica. 

pl-l pOH f I-1 ·1 fOH"] Ácida ou 
básica? 

6,21 

10,13 

3,5 x l0-3 

mol/L 

5,6X10-'! 
mol/ L 

16.29 O pH n1édio normal do sangue arterial é 7,40. A tem
peratura normal do corpo (36 ºC), K.,, =- 2,4x10-14

• Cal
cule [WI e fOH"] para o sangue a essa temperatura. 

16.30 O dióxido de carbono na atmosfera se dissolve em 
pingos de chuva para produzir ácido carbônico 
(H2C03), fazendo com que o pH da chuva limpa e não 
poluída \rarie de aproximadamente 5,2 para 5,6. Quais 
são as variações em fH~ ) e [OH-] nos pingos de chuva? 

16.35 Calcule [OI-ri eo pH para (a) 1,5 x10·3 mol /LdeSr(OH)2; 

(b) 2,250 g de LiOH. e1n 250,0 n1L de solução; (e) 1,00 mL 
de 0,175 mol/L de NaOl:-1 diluído para 2,00 L; (d) uma ser 
lução formada pela adição de 5,00 mL de 0,105 mol/L de _, 
KOH a 15,0 mL de Ca(OH)2 9,5x10 ~ mol/ L 

16.36 Calcule [OHl e o p .l-l para cada uma das seguintes 
soluções de base forte: (a) 0,0050 mol /L de KOH; 
(b) 2,055 g de KOH em 500,0 mL de solução; (e) 10,0 
mL de 0,250 mol /LdeCa(OH)2diluídopara 500,0mL; 
(d ) uma solução formada pela mistura de 10,0 mL de 
0,015 mol / L de Ba(OI-1)2 com 30,0 mL de NaOH 7,5 x 
10--1 n1ol/ L. 

16.37 Calcule a concentração de uma solução aquosa de 
Na0.1-1 que tem um pl-1de11,50. 

16.38 Calcule a concentração de uma solução aquosa de 
Ca(OH)2 que tem. un1 pH de 12,00. 

(16.39] Calcule o p H de uma solução preparada pela adição 
de 15,00 g de hidreto de sódio (NaH) em água sufi
ciente para perfazer 2,500 L de solução. 

[16.40] Calcule o pH de uma solução preparada pela adição 
de 2,50 g de óxido de lítio (L~O) em água suficiente 
para perfazer 1,200 L de solução. 

16.42 Escreva a equação química e a expressão do K, para a 
dissociação ácida de cada um. dos seguintes ácidos em 
solução aquosa. Primeiro mostre a reação com o 
H~(nq) con10 um produto e depois com o íon hidrônio: 
(a ) HC6Hs0; (b) HC03• • 
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16.43 O ácido lático (HC3H50 3) tem um hidrogênio ácido. 
Uma solução de 0,10 mol/L de ácido lácti.co tem um 
pH de 2,44. Calcule o K •. 

16.44 O ácido de fenilacético (HC8~02) é uma das substân
cias que se acumula no sangue de pessoas com fenil
cetonúria, u.m distúrbio de origen1 genética que pode 
causar o retardamento mental ou até a morte. Unia so
lução de 0,085 mol/L de HCs~02 tem pH de 2,68. 
Calcule o valor de K. para esse ácido. 

16.45 Uma solução de um ácido fraco 0,200 mol/ L de HA é 
9,4o/o ionizada. Usando essa informação, calcule [H ' ], 
[A l, [HAl e K. para HA. 

16.46 Uma solução de 0,100 mol/L de ácido cloroacético 
(ClCH2COOH) é 11,0% ionizada. Usando essa infor
mação, ca.lcule [CICH2COO-], [H~], [ClCH2COOHJ e 
K. para o ácido cloroacético. 

16.47 Uma amostra específica de vinagre te1n um pH de 
2,90. Supondo que o ácido acético s~a o único ácido 
que o vinagre contém (K, = 1,8 x 10 ), calcule a con
centração de ácido acético no vinagre. 

16.48 Qual a quantidade de matéria de HF (K. = 6,8 >< 10""') 
deve estar presente em 0,500 L para formar uma solu
ção com u1n pH de 2,70? 

16.49 A constante de dissocia.lãº ácida para o ácido benzói
co (HC,H50i} é 6,3 x 10 . Calcule as concentrações no 
equiHbrio de 1-130 *, C7Hs0 2- e HC7fis02 na solução 
quando a concentração inicial de HC,H50 2 for 0,050 
mol/L. 

16.50 A constante de d issociajão ácida para o ácido hipoclo
roso (HClO) é 3,0 x 10 . Calcule as concentrações de 
H30 ' , CIO- e HClO no equilíbrio quando a concentra
ção inicial de HCIO for 0,0075 mol/L. 

16.51 Calcule o pH de cada uma das seguintes soluções 
(os valores de K. e Kb são fornecidos no Apêndice D): 
(a) 0,095 mol/L de ácido propiônico (HC3H50 2); 

(b) 0,100 mol/L de íon hidrogenocromato (HCrO~-); 

(c) 0,120 mol/L de piridina (C5H5N). 
16.52 Detem1ine o pH de cada uma das seguintes soluções 

(os valores de K. e de l<i, são fornecidos no Apêndice 
D): (a) 0,125 mol/L de ácido hipocloroso; (b) 0,0085 
mol/L de fenol; (e) 0,095 mol/L de hldroxiamina. 

Bases fracas 

16.61 Qual é a característica estru tural essencial de todas as 
bases de Br0nsted-Lowry? 

16.62 Quais são os dois tipos de 01oléculas ou íons que nor
maln1ente funcionam con10 bases fracas? 

16.63 Escreva a equação química e a expressão de Kb para a 
ionização de cada uma das seguintes bases e1n solu
ção aquosa: (a) dimetilamina, (CH3hNH; (b) íon car
bonato, C03

2
-; (c) íon formato, CH02- . 

16.64 Escreva a equação química e a expressão de Kb para a 
reação de cada uma das seguintes bases com a água: 
(a) propila1nina, C3H7NH2; (b) íon monohjdrogeno
fosfato, HPO/-; (c) íon benzoato, C6H 5C02- . 

16.53 A sacarina, um substituto do açúcar, é um ácido fraco 
com pK. = 2,32 a 25 ºC. Ela se ioniza em solução aquo
sa como segue: 
HNC,H~S03(aq) W(aq) + NC;H~S03-(aq) 

Qual é o pH de uma solução de 0,10 mol/L dessa 
substância? 

16.54 O princípio ativo na aspirina é o ácido acetilsalicílico 
(HC9H 70J, um ácido monoprótico com K. = 3,3 x 10"" 
a 25 ºC. Qual é o pH de unia solução obtida pela disso
lução de dois tabletes de aspirina extraforte, cada um 
contendo 500 mg de ácido acetilsalicíUco, en1 250 n1L 
de água? 

16.55 Calcule a porcentagem de ionização do ácido hidra
zóico (HN3) em soluções com cada uma das seguin
tes concentrações (K. é fornecido no Apêndice D): 
(a) 0,400 mol/L; (b) 0,100 mol / L; (e) 0,0400 mol / L. 

16.56 Calcule a porcentagem de ionização de HCrO,- em 
soluções com cada uma das seguintes concentra
ções (K, é fornecido no Apêndice D): (a) 0,250 
mol/L; (b) 0,0800 mol / L; (c) 0,0200 mol / L. 

(16.571 Demonstre que para un1 ácido fraco, a porcentagem 
de ionização deve variar como inverso da raiz qua
drada da concentração do ácido. 

[16.58) Para soluções de um ácido fraco, um gráfico de pl-I 
versus o logaritmo da concentração inicial do ácido 
deve ser uma Unha reta. Qual é a ordem de grandeza 
do declive da linl1a? 

[16.59) O ácido cítrico, o qual está presente em frutas cítricas, 
é um ácido triprótico (Tabela 16.3). Calcule o pH e a 
concentração do íon citrato (C6H50 /l para u.ma solu
ção de 0,050 mol/L de ácido cítrico. Explique quais
quer aproxin1ações ou suposições que você venha a 
fazer em seus cálculos. 

L16.60] O ácido tartárico é encontrado em muitas frutas, in
clusive em uvas. Ele é em parte responsável pela ca
racterística seca de certos vinhos. Ca.lcule o pH e a 
concentração do íon tartarato (C4H40 / l para u.n1a so
lução de0,250 mol/L de ácido tartárico, para o qual as 
constantes de dissociação ácida estão relacionadas 
na Tabela 16.3. Explique quaisquer aproximações ou 
suposições que você venha a fazer em seu cá.lculo. 

16.65 Ca.lcule a concentração em quantidade de matéria de 
íons OH' em uma solução de 0,075 mol/L de etilamina 
(C2H5NHJ (f<i, = 6,4x10 ... ). Calcule o pH dessa solução. 

16.66 Calcule a concentração em quantidade de matéria de 
íons OH' eni uma solução de 1,15 mol/L de íon hipo
bromito (BrO-; Kb = 4,0 x10 ~).Qual é o pH dessa solu
ção? 

16.67 A efedrina, um estimulante do sistema nervoso cen
tral, é usado em borrifadores nasais con10 um descon
gestionante. Esse composto é un1a base orgânica 
fraca: 

C10H 150N(aq) +~O(/} C rnl-1150NH'(aq) + OH-(aq) 



Uma solução de 0.035 mol/L de efedrina tem pH de 
11,33. (a) Quais são as concentrações no equilíbrio de 
C1oH1;0N, CioH150NH~ e OITT (b) Calcule Kb para a 
efedrina. 

A relação K. - K,; propriedades ácido- base de sais 

16.69 Embora a constante de dissociação ácida para o fenol 
(C6H50H) esteja relacionada no Apêndice D, a constan
te de dissociação básica para o íon de fenolato (C6Hs01 
não está. (a) Explique por que não é necessário relacio
nar K,, para o fenol neo1 K~ para o íon fenolato. (b) Ca.1-
cule K~ para o íon fenolato. (e) O íon fenolato é uma base 
mais fraca ou mais fo rte que an1ônia? 

16.70 Podemos calcular Kb para o íon carbonato se soubermos 
os valores de K., do ácido carbônico (l-12C03) (a) K. 1 ou 
K.2 do ácido carbônico é usado para se calcular K&para o 
íon carbonato? justifique sua resposta. (b) Calcule Kh 
para o íon carbonato. (c) O íon carbonato é uma base 
mais fraca ou mais forte que a amônia? 

16.71 (a) Dado que }(.,para o ácido acético é 1,8 xlO-' e que K. 
para o ácido lúpocloroso é 3,0 xlO~, qual é o ácido mais 
forte? (b) Qual 6 a base mais forte, o íon acetato ou o íon 
de lúpodori to? (e) Calcule os valores de Kb para o 
CiH30 2- e para CIO-. 

16.72 (a) Dado que Kb para a amônia é 1,8x10-5 e que pa ra a 
hidroxiamina é 1,1 x10·8

, qual é a base mais forte? (b) Qual 
é o ácido mais forte, o íon amônio ou o íon hidroxila
mônio? (c) Calcule os valores de K. para NH/ e para 
H3NOH' . 

16.73 Usando os dados do Apêndice D, calcule [Of1) e o pH 
para cada uma das segtúntes soluções: (a) 0,10 mol / L 
de NaCN; (b) 0,080 mol/L de Na2C03 ; (c) uma mis tura 
de 0,10 mol/L de NaN02 e 0,20 mol/ L de Ca(N02)z . 

Caráter de ácid<rbase e estrutura química 

16.81 Co.mo a força ácida de um ox.iácido depende (a) da ele
tronegatividade do átomo central; (b) do número de 
á tomos de oxigênio não p rotonados na molécula? 

16.82 (a) Como a força de um ácido varia com a polaridade e 
a força da ligação H-X? (b) Como a acidez do ácido bi
nário de um elemento varia como função da eletrone
gatividade do elemento? Como isso se relaciona com a 
posição do elemento na tabela periódica? 

16.83 Explique as seguintes observações: (a) HN03 é um áci
do mais forte que HN02; (b) H;> é um ácido mais forte 
que H20; (e) H 2S04 é um ácido n1ais forte que HS04- ; 

(d) HiS04 é um ácido mais forte que H2Se04; (e) 
CC~COOH é um ácido mais forte que CH3COOH. 

16.84 Explique as seguintes observações: (a) l-ICI é um ácido 
mais forte que HriS; (b) H3P04 é um ácido mais forte que 
H3AsO.; (c) HBr03 é um ácido mais forte que H13r02; 
(d) H 2Ci0 4 é um ácido mais forte que HC20 4-; (e) o áci-

Capítulo 16 Equilíbrio ácido-base 607 

16.68 A codeína (C18H21N03) é uma base o rgânica fraca. Uma 
solução de codeína 5,0 x 10-3 mol / L tem pH de 9,95. 
Calcule o valor de Kbpara essa substância. Qual é o pKh 
para essa base? 

16.74 Usando os dados do Apêndice D, calcule [OH""] e o pli 
para cada uma das seguintes soluções: (a) 0,036 mol/ L 
de Naf; (b) 0,127 mol / L de Na2S; (c) uma mistura de 
0,035 mol/L de NaCiH30 2 e 0,055 mol / L de 
Ba(c;H30 2)z · 

16.75 Determine se as soluções aquosas dos seguintes com
postos são ácidas, básicas, ou neutras: (a) NH4Br; (b) 
FeClJi (c) Na2COJi (d) KCJO~ (e) NaHC20 4• 

16.76 Determine se as soluções aquosas das seguintes subs
tâncias são ácidas, básicas, ou neutras: (a) CsBr; (b) 
Al(N03)~ (c) KCN; (d) [CH3NH3]Cl; (e) KHSO~. 

16.77 Un1 sal desconhecido é NaF, NaCl ou NaOCI. Quando 
0,050 moldo sal é dissolvido em água para formar O.SOO L 
de solução, o pH da solução é 8,08. Qual é esse sal? 

16.78 Um sal desconhecido é KBr, NH4Cl, KCN ou ~C03• Se 
unia solução de 0,100 mol/L do sal é neutra, qual é esse 
sal? 

16.79 O ácido sórbico (HC6H70J é um ácido monopró tico 
fraco com K. = 1,7 x10-s. Seu sal (sorba to de potássio) é 
adicionado ao queijo para inibir a formação de mofo. 
Qual é o pH de uma solução que contén111,25 g de sor
bato de potássio em 1,75 L de solução? 

16.80 O fosfato de trissódio (Na3P04) está disponível em lojas 
como TSP e é usado como um agente de limpeza. O ró
tulo em uma caixa de TSP adverte que a subs tância é n1ui
to básica (cáustica ou alcalina). Qual é o pH de uma solu
ção que contém 50,0 g de TSP en1 tLm litro de solução? 

do benzóico (C.rl5COOH) é un1 ácido mais forte que o 
fenol (C6fis0H). 

16.85 Com base em suas composições, estruturas e em rela
ções conjugadas de ácido-base, selecione a base 01aic; 
forte ein cada um dos seguintes pares: (a) sr0-ou cio-; 
(b) Bro- ou BrO?-; (c) HP042- ou l-l2P04-· 

16.86 Baseado em suas composições, estruturas e nas rela
ções conjugadas de ácido-base, selecione a base mais 
forte em cada um dos seguintes pares: (a) N03- ou 
N0

2
- ; (b) P0 4:r ou AsO~l-; (c) HC0

3
- ou C0

3
2
- . 

16.87 Lndique se cada uma das seguintes a firmativas é verda
deira ou falsa . Para cada afirmativa falsa, corrija-a de 
forma a tomá-la verdadeira. (a) Em geral, a acidez de 
ácidos binários au1nenta da esquerda para a direita e111 
determinado período da tabela periódica. (b) Em uma 
série de ácidos que têm o mesmo á tomo central, a força 
ácida aumenta co1n o número de á tomos de hidrogênio 
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ligados ao átomo central. (e) O ácido hi.drotelúrico 
(HiTe) é mais forte que H2S porque Te é mais eletrone
gativo que S. 

16.88 Indique se cada uma das segtúntes afirmativas é verdade
ira ou falsa. Para cada afirmativa falsa, corrija-a de forma 
a tomá-la verdadeira. (a) A força ácida e1n uma série de 

' Acidos e bases de Lewis 

16.89 Se uma substância for uni.a base de Arrhenius, ela é neces
sariamente urna base de Bnrnsted- Lowry? Ela é necessa
riamente uma base de Lewis? Justifique sua resposta. 

16.90 Se uma substância for um ácido de Lewis, ela é necessa-
riamente um ácido de Br0nsted-Lowry? É necessaria
mente um ácido de Arrhenius? justifique sua resposta. 

16.91 Identifique o ácido de Lewis e a base de Lewis entre os 
reagentes em cada uma das seguin tes reações: 
(a) Fe(CIO~)J(s) + 6H20(/) 

Fe(H20)6
3 ' (nq) + 300~-(nq) 

(b) CN"(nq) + H20(/) ;::::::= HCN(nq) + OW(nq) 
(c) (CH3)JN(g) + BF3(g) (CH3hNBF3(s) 
(d) HIO(/q) + NH2-(/q} NH3(1q) + 10 "(/q) 
(/q significa amônia líqujda como solvente) 

Exe rcícios adicionais 

16.95 Lndique se cada un1a das seguintes afirmativas é cor
reta ou incorreta. Para as que estão incorretas, expli
que por que estão erradas. 
(a) Todo ácido de Br0nsted-Lov.rry também é um áci
do de Lewis. 
(b) Todo ácido de Lei.vis também é um ácido de 
Br011Sted-Lowry. 
(c) Os ácidos conjugados de bases fracas produzem 
soluções niais ácidas que os ácidos conjugados de ba
ses fortes. 
(d) O íon K' é ácido ent água porque faz com que mo
léculas de água hidratadas se tomem mais ácidas. 
(e) A porcentagem de ionização de um. ácido fraco em 
água aumenta com a diminuição da concentração do 
ácido. 

16.96 Indique se cada unia das seguintes afirmativas é cor
reta ou incorreta. Para as que estiverem incorretas, 
explique por que estão erradas. 
(a) Toda base de Arrhenius também é uma base de 
Br0nsted-Lowry. 
(b) Todo ácido de Br011Sted-Lowry é uma base de Lewis. 
(c) As bases conjugadas de ácidos fortes produzem so
luções ntais básicas que as bases conjugadas de ácidos 
fracos. 
(d) O íon AlJ.. é ácido em água porque faz com que 
moléculas de água hidratadas se tomem mais ácidas. 
(e) A porcentagem de ionização de uma base fraca em 
água aumenta con1 o aumento da concentração da base. 

16.97 A hemoglobina tem um papel em un1a série de equi
líbrios envolvendo protonação-<lesprotonação e 
oxigenação-desoxigenação. A reação total é aproxi
madamente como segue: 

moléculas H - X aumenta com o aumento do tamanho 
de X. (b) Para ácidos de mesma estrutura geral mas dife
rindo nas eletronegatividades dos átomos centrais, a for
ça ácida diminui com o aumento da eletronegatividade 
do átomo central. (c) O ácido mais forte conhecido é .HF 
porque o Aúor é o elemento n1ais eletronegativo. 

16.92 Identifique o ácido de Lewis e a base de Lewis em cada 
unia das seguintes reações: 
(a) HN02(nq) + OI-r(nq) N02-(nq) + H20(l) 
(b) FeBr3(s) + Br-(nq) FeBr;(nq) 
(c) Zn2•(nq) + 4NHinq) Zn(NH3)/•(aq) 
(d) S02(g) + H20(/) H2SO~(aq) 

16.93 Deternune qual membro de cada par P.roduz a solução 
aquosa nirus ácida: (a) K' ou Cu2

· ; (b) Fe2
• ou Fe3

' ; (e) Al>
ou Ga3

' . Justifique sua resposta. 
16.94 Qual membro de cada par produz a solução aquosa 

mais ácida: (a) ZnBr1 ou CdC12; (b) CuCl ou Cu(N03) 2; 

(c) Ca(N03) 2 ou N1Br2? justifique sua resposta. 

HbH'(nq) + 0 2(aq) Hb02(nq) + W(aq) 
onde Hb representa hemoglobina e Hb02 representa 
oxlemoglobina. (a) A concentração de 0 2 é mais alta 
nos pulmões e mais baixa nos tecidos. Qual o efeito 
que uma a lta [0 2] tem na posição desse equilíbrio? 
(b) O pH normal do sangue é 7,4. O sangue é ácido, 
básico ou neutro? (c) Se o pH do sangue é diminuído 
pela presença de grandes quantidades de produtos 
de metabolismo ácidos, unia condição conhecida 
como acidose acontece. Qual o efeito que a diminui
ção do pH sangüíneo tem na habilidade de a hemo
globina transportar 0 2? 

16.98 Qual é o pH de urna solução de 2,5 x 10-'I mol / L de 
Na OH? 

16.99 Qual das seguintes soluções tem o p H mais alto? 
(a) urna solução de 0,1 mol/L de um ácido forte ou 
uma solução de 0,1 mol/ L de um ácido fraco; (b) uma 
solução de 0,1 mol/L de un1 ácido con1K,= 2x10-3 ou 
uma com K.= 8 xlff.~; (c) Luna solução de 0,1 mol/ Lde 
uma base com pKb = 4,5 ou urna com pKb = 6,5? 

16.100 O íon hidrogenoftalato (H~~04/ é un1 ácido mono
prótico fraco. Quando 525 mg de hidrogenoftalato de 
potássio são dissolvidos em água o suficiente para 
completar 250 mL de solução, o pH da solução é 4,24. 
(a) Calcule K. para esse ácido. (b) Calcule a porcenta
gem de ionização do ácido. 

[16.101] Um ácido hipotético I-12X é tanto um ácido forte quan
to um ácido diprótico. (a) Calcule o pH de uma solu
ção de 0,050 mol/L de H 2X, supondo que apenas tLm 
próton ioniza-se por rnolécula de ácido. (b) Calcule o 
pH da solução do item (a), supondo agora que ambos 
os prótons de cada molécula de ácido ioniza-se com-



pletamente. (e) Em um experimento, observa-se que o 
pH de uma solução de 0,050 mol/L de HzX é 1,27. Co
mente sobre as forças ácidas relativas de H2X e HX-. 
(d ) Uma solução do sal NAHX seria ácida, básica ou 
neutra? Justifique sua resposta. 

16.102 Ordene as seguintes soluções de 0,10 mol/L em or
dem crescente de acidez (decrescente de pl-1): 
(i) NH 4 N03; (ii) NaN03; ( i ii) NH 4C 2 H 30 2; 

(iv) NaF; (v) NaC2H30 2. 

L6.1 03] Quais são as concentrações de H+, H2P04-, HPO/- e 
P04J-. em uma solução de H3P04? 

[16.104.I Muitas moléculas orgânicas razoavelmente grandes 
contendo áton1os de nitrogênjo básicos não são muito 
solúveis em água como moléculas neutras, mas elas 
normalmente são muito mais solúveis como seus sais 
ácidos. Supondo que o pH no estômago é 2,5, indique 
se cada um dos seguintes compostos estaria presente 
no estôm~go ~orno uma ba~ neui;ra ou na form?.fro
tonada: rucotma, f<v = 7x10 ; cafema, Kb = 4 x 10 ; es
tricnina, Kb = 1 x10"'6; quinina, Kb = 1,1 xl0-6. 

[16.1051 O aminoácido glidna (H2N - CH2 - COOH) pode par
ticipar nos segujntes equilíbrios em água: 
H2N - CH? - COOH + ~O 

HzN - c~ - coo-+ H30' K,, = 4,3 x 10·3 

H2N - CH2 - COOH + H'20 

Exe rcícios cumulativos 

16.107 Calcule o número de íons W(nq) em l,O ml de água 
pura a 25 ºC. 

16.108 O volume do estômago de um adulto varia de aproxi
madamente 50 mL quando vazio a 1 L quando cheio. 
Se o volume do estôn1ago for 400 mL e seu conteúdo 
tiver pH de 2, qual a quantidade de matéria de H- que 
ele contém? Supondo que todo H+ seja oriundo de 
HCI, quantos gramas de hidrogenocarbonato de sóruo 
são necessários para neutralizar totalmente o ácido do 
estômago? 

16.109 Os níveis de C02 atmosférico cresceram em aproxi
madamente 20°/n durante os úJtin1os 40 anos de 315 
ppm para 375 ppm. (a) Dado que o p H médio da chu
va limpa e não poluída hoje é 5,4, determine o pH da 
chuva não poluída há 40 anos. Suponha que o ácido 
carbônico (H2C03) formado pela reação do C02 com a 
água é o único fator influenciando o pH. 

COi(g) + ~0(1) ~COiaq) 
(b ) Qual volume de C02 a 25 "C e l,O atm é dissolvido 
em um balde de 20,0 L de chuva atualtnente? 

[16.110) Em muitas reações a adição de AICl3 produzo mesmo 
efeito que a adição de H"'". (a) Desenhe a estrutura de 
Lewis de A!Cl3 na qual nenhun1 áton10 tem cargas for
mais e determine sua estrutura usando o método 
RPENV. (b) Qual característica é notável sobre a es
trutura no iten1 (a) que nos ajuda a entender o caráter 
ácido de A1Cl3? (c) Determine o resultado da re.ação 
entre AJC13 e NH3 em um solvente que não participa 
como um reagente. (d) Qual teoria ácido-base é 
mais adequada para abordar as sirrularidades entre 
AL03 e H "? 
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+rl3N - CH2 - COOH + OH" Kb = 6,0 x 10·5 

(a) Use os valores de K. e Kb para estimar a constante 
de equilíbrio para a transferência de próton intramo
lecular para a forma de Z\vitterion: 
HzN - CH2 -COOH •H3N - CHz- coo-
Quaic; suposições você precisou fazer? (b ) Qual é o pH 
de unia solução aquosa de 0,050 mol/L de glicina? 
(e) Qual seria a forma predominante da glicina em 
uma solução com pH 13? E com pH 1? 

(16.106) A estrutura de Le\vis do ácido acético é mostrada na 
Tabela 16.2. A substituição dos átomos de hidrogênio 
no carbono por átomos de cloro provoca un1 aurnento 
na acidez, como segue: 

Ácido Fórmula K., (25 ºC) 

Acético CH3COOH 1,8 x10-~ 

Cloroacético CH2CICOOH ),4X10-J 

Didoroacético CHCl2COOH 3,3X10-z 

Tricloroacético CCl3COOH 2 X ]0-I 

Usando as estruturas de Lev.ris como a base de sua 
discussão, explique a tendência observada na acidez 
da série. Calcule o pH de uma solução de 0,010 mol / L 
de cada ácido. 

[16.1111 Qual é o ponto de ebulição de uma solução de 0,10 
0101/L de NaHS04 se a solução tem densidade de 
l ,002g/mL? 

(16.112) A cocaína é uma base orgânica fraca cuja fórn1ula mo
lecular é C17H21N04• Encontrou-se que urna solução 
aquosa de cocaína ten1 pH de 8,53 e pressão osmótica 
de 52,7 torra 15 ºC. Calcule Kb da cocaína. 

[16.113) O lon iodato é reduzido pelo sulfito de acordo com a 
seguinte reação: 

103-(nq) + 35032-(nq) r(nq) + 350/-(aq) 
Encontrou-se que a velocidade dessa reação é de pri
meira ordem en1 10;, primeira ordem em S03

2
- e de 

p rimeira ordem em H+. (a) Escreva a lei de velocidade 
para a reação. (b) Por qual fator a velocidade da rea
ção variará se o pH baixar de 5,00 para 3,50? A reação 
prossegue mais rapidamente ou mais lentamente a 
um pH rnais baixo? (e) Usando os conceitos aborda
dos na Seçào 14.6, explique como a reação pode ser 
dependente do p H n1esmo que l::t não apareça na rea
ção total. 

[16.114) (a) Usando as constantes de dissociação do Apêndice 
D, determine o valor da constante de equi!Jbrio para 
cada uma das seguintes reações. (Lembre-se de que 
quando as reações são somadas, as correspondentes 
constantes de equilíbrio são multi~licadas.) 
(i) HCO; (nq) + OH"(nq) C03 -(nq) + H 20(1) 
(ii) NH4'(aq) + C03

2-(nq) NH3(11q) + HC03-(nq) 
(b) Geraln1ente usamos setas únicas para as reações 
quando a reação direta for apreciável (K muito maior 
que 1) ou q uando os produtos vazam do sistema, de 
tal forma que o equ ilíbrio nunca é estabelecido. Se 
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você segue a convenção, qual desses equilibrios será 
escrito com uma única seta? 

[16.115}0 ácido lático, CH3CH(OH)COOH, recebeu esse 
nome porque está presente no leite azedo como um 
produto de ação bacteriana. É tan1bém responsável 
pela irritabilidade nos músculos depois de exercício 
vigoroso. (a) O pK. do ácido lático é 3,85. Compare 
esse valor com o valor para o ácido propiônico 
(CH3CH2COOH, pK. = 4,89) e explique a diferença. 
(b) Calcule a concentração de íon lactato em uma so
lução de 0,050 rnol/L de ácido lático. (c) Quando o lac-

tato de sódio, (CH3CH(OH)COO)Na, é misturado 
com uma so.l ução aquosa de cobre(Il), é possível obter 
um sal sólido de lacta to de cobre(fT) como um hidra
to de azul-esverdeado, (CH3CH(OH)C00)2Cu·xH20. 
A análise elementar do sólido nos diz que ele con
tém 22,9o/o de Cu e 26,0% de C em massa. Qual é o 
valor de x na fórmula para o hidrato? (d) A constan
te de dissociação ácida para o íon Cu2' (nq) é 1,0 x 
10-8. Com base nesse valor, determine se uma solução 
de lactato de cobre(Il) será ácida, básica ou neutra. 
Justifique sua resposta. 



Capítulo 

Aspectos adicionais dos 
equilíbrios aquosos 

A ág Ja e o mais comum e mais importante solvente na Terra. De certo 
modo, é o solvente da vida. É difícil imaginar como a matéria viva com toda a 
sua complexidade poderia existir co111 qualquer outro líquido que não a água 
como solvente. A água ocupa posição de importância i1ão apenas por causa de 
sua abundância, mas também por sua excepcional habilidade em dissolver 
grande variedade de substâncias. As soluções aquosas encontradas na nature
za, como os fluidos biológicos e a água do mar, contêm muitos solutos. Conse
qüentemente, muitos equilibrios acontecem simultaneamente nessas soluções. 

Neste capítulo daremos um passo na direção do entendimento de tais 
soluções complexas observando primeiro as aplicações adicionais dos equili
bríos ácido-base. Em seguida ampliaremos a abordagem para incluir dois ou
tros tipos de equilibrios aquosos, envolvendo sais ligeiramente solúveis e 
outro ei1volvendo a formação de complexos metálicos em solução. 

17.1 O efeito do íon comum 

No Capítulo 16 examinamos as concentrações no eqttilíbrio de íons em so
luções contendo um ácido fraco ou uma base fraca. Agora consideramos as so
luções que contêm não apenas um ácido fraco, como o ácido acético 
(HC2H 30 2), mas também um sal solúvel desse ácido, como NaCiH30 2• O que 
acontece quando NaC2H 30 2 é adicionado à solução de HC2H 30 2? Uma vez que 
C2H 30 2- é uma base fraca, o pH da solução aumenta, isto é, [W) diminui .. 
Entretanto, é mais didático observar esse efeito a partir da perspectiva do prin
cJpio de Le Châtelier. - (Seção 15.6) 

Con10 a n1aioria dos sais, NaC2H 30 2 é um eletrólito forte. Em conseqüência, 
ele se dissocia completamente em solução aquosa para formar ions Na• e 
C:iH30 2- . Em comparação, HCiH30 2 é um eletrólito fraco que se ioniza com.o 
segue: 

[17.1] 

A adição de CiH30 2- a partir de NaC2H 30 2 faz com que o equilibrio deslo
que-se para a esquerda, diminuindo, portanto, a concentração no equilíbrio de 
H"'(aq). 

~ O que está por vir "4 

• Começamos considerando um 
exemplo especifico do prinápio 
de Le Châtelier conhecido como 
efeito do fo11 co11111111. 

• Depois consideraremos a com
posição de scl11ções-ta111piio, ou 
t11111põcs, e aprenderemos como 
elas resistem à variação do pH 
com a adição de pequenas quan
tidades de ácido ou base fortes. 

• ConlinuarenlOS examinando a 
titulação ácido-base em deta
lhes, aprendendo conlo determi
nar o pH em qualquer ponto de 
unm titulação ácido-base. 

• Em seguida aprendemos como 
usar as constantes de equilíbrio 
conhecidas como co11sta11tes do 
produto de so/11bilídad11 para de
tern1inar cn1 qual extensão um 
sal ligeiramente solúvel se dis
solverá em água, investigando 
assim aJguns fatores que afeta1n 
a solubilidade. 

• Continuando a abordagem dos 
equilíbrios de solubilidade, apren
deremos como precipitar fons 
seletivamente. 

• O desfecho do capítulo é uma 
explicação de como os princípios 
de solubilidade e equihôrios de 
complexação podem ser usados 
para identificar ions qualitativa
mente em solução. 
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ANIMAÇÃO 
O efeito do fon comum 

Adição de C2H3~ - desloca 
o equilíbrio, reduzindo [H+) 

A dissociação do ácido fraco HCiH30 2 diminui quando ac:Licionamos o ele
trólito forte NaCzH30 21 que tem um íon comum a ele. Podemos generalizar essa 
observação, que chamamos efe ito do íon comum: a extensão da ionização de 11111 
eletrólito fraco é dh11in11fda pela adição à solução de 11111 eletrólito forte 110 qual há 11111 (011 

co111u1n co111 o eletrólito fraco. "Como fazer 17.1e17.2" ilustram como as concentrações no equilíbrio podem ser calcu
ladas qua.i1do uma solução contém uma mistura de eletrólito fraco e um eletrólito forte que têm tun íon comum. 
Os procedunentos são similares aos encontrados para ácidos fracos e bases fracas no Capítulo 16. 

COMO FAZER 17.1 

Qual é o pH de uma solução preparada pela adição de 0,30 n1ol de ácido acético (HC2H30 2) e 0,30 molde acetato de só
dio (Na~H302) ern quantidade suficiente de água para perfazer l,0 L de solução? 

Solução 

Análise: pede-se determinar o pH de unia solução contendo concentrações iguais de ácido acético e um sa 1 contendo o 
íon acetato. 

Planejamento: em qualquer problema no quaJ devernos detern1inar o pH de uma solução contendo un1a rrtistura de 
solutos, é útil proceder em uma série lógica de etapas. 

Primeiro, identificamos as espécies principais na solução e consideramos suas acidez e basicidade. Corno HC2H30 2 é 
um eletrólito fraco e NaC2H30 2 é um eletrólito forte, as principais espécies na solução são HC2H30 2 (um ácido fraco), 
Na· (que não é ácido nem básico) e Cil-130 2- (que é a base conjugada de HC2H30 2). 

Em segundo lugar, identificamos a reação de equilibrio importante. O pH da solução será controlado pelo equilíbrio 
de dissociação de H~H302' que envolve tanto HC;iH30 2 quanto C2H30 2- . 

H~H302(nq) tt•(nq) + ~H302-(nq) 
(Temos escrito o equilíbrio usando W(nq) em vez de H30 . (nq), 1nas ambas as representações do íon hidrogênio hidra
tado são igualmente válidas.) 

Como Na~H302 foi adicionado à solução, os valores de [H ']e l~H302-) não são os mesmos. O íon Na • é simplesmen
te urn íon espectador e não terá influência no pH. - (Seção 16.9) 

Em terceiro lugar, calculan1os as concentrações no equilíbrio de cada uma das espécies que participa no equilíbrio. Po
demos tabelá-las como temos feito na resolução de outros problemas de equilíbrio. - (Seção 15.5) 

H'(aq) + 
Inicial 0,30 mol/ L o 0,30 mol/L 

Variacão - x mol/ L +x mol/ L +x mol/ L 

Eauilíbrio (0,30- x) mol/L x mol/L (0,30 + x) mol/L 

A concentração no equilíbrio de C1H30 2- (o íon comum) é a concentração inicial relativa a NaC2H 30 2 (0,30 mol/L) 
mais a variação na concentração (x) relativa à ionização de HCifi30 2• 

A expressão da constante de equilíbrio é: 

K = 18 X10-• = [H'J(Cjl, Oz-1 
• I [HC H o l 

2 9 2 
, 

(E possível encontrar a constante de dissociação para HC~02 à temperatura de 25 "C no Apêndice D; além de 
NaC2H30 2, o valor dessa constante não muda.) 

Resolução: substituindo as concentrações de constante de equilibrio na expressão dada: 

K = 1,8 x 10-s = x(0,30 + x) 
• 0,30 - x 

Em virtude de K, ser pequeno, assumimos que x é pequeno comparado com as concentrações iniciais de H~H302 e 
C2H30 2- (0,30 mol/L cada uma). Podemos, assim, sin1plificar a equação antes de achar x. 



CapítuJo 17 Aspectos adicionais dos equilibrios aquosos 613 

K = 1 8 x io-s = x{0,30) 
,, , 030 

' 
x = 1,8 x 10...s mol/L = (W] 

O valor resultante de x é de fato pequeno em relação a 0,30, justificando a aproximação feita no problema. 
Em quarto lugar, calculamos o pH a partir da concentração no equilíbrio de I-r+(nq). 

pH = -log(1,8 x10..s) = 4,74 

Na Seção 16.6 calculamos que uma solução de 0,30 mol/L de HC~302 tem pH de 2,64, correspondendo a lH•] = 2,3 x 
10·3 mol/L. Portanto, a adição de NaC2H30 2 diminui substancialmente a [H1, como seria esperado pelo princípio de 
Le Châtelier. 

PRATIQUE 

Calcule o pH de uma solução contendo 0,085 mol/L de ácido nitroso, (HN02; K. = 4,5 xl0-1) e 0,10 mol/L de nitrito de 
potássio (KNOi). 

Resposta: 3,42 

COMO FAZER 17.2 

Calcule a concentração de íon fluoreto e o pH de uma solução de 0,20 mol/L de HF e 0,10 mol/ L de HCI. 

Solução 
Análise: pede-se determinar a concenh·ação de íon fluoreto e o pH em uma solução contendo o ácido fraco HF e o áci
do forte HCl. 

Planejamento: como HF é um ácido fraco e HCI é um ácido forte, as principais espécies em solução são HF, W e cr. O 
problema pede [F), que é formado pela ionização de HF. Assim, o equilíbrio in1portante é: 

HF(nq) H'(nq) + F(nq) 

O ion comum nesse problema é o ion h.idrônio. Agora podemos tabelar as concentrações inicial e final de cada espécie 
envolvida nesse equ ilíbrio (Cr é simplesmente um íon espectador). 

HF(nq) rí(nq) + 
lnicial 0,20 mol/ L 0,10 mol/L 
Variac.'io -x mol/L +x mol/L 
Eouihôrio (0,20 - x) mol/ L (0,10 + x) mol/ L 

A constante de equihôrio para a ionização de HF, a partir do Apêndice D, é 6,8 x 104
. 

Resolução: substituindo as concentrações no equiliôrio na expressão de equilíbrio, obtemos: 

K = 6 8 x l0'"1 = P-f'J[P] = (0,10 + x)(x) 
• ' (HF] 0,20 - x 

F(nq) 

o 
+x mol/L 
x mol/L 

Se supusermos que x é pequeno eni relação a 0,10 ou 0,20 mol/L, essa expressão si1nplifica-se para dar: 

(O,lO)(x) = 6 8 x 10-1 
0,20 ' 

X= o,2o (6,8 X lo""')= 1,4X10-3 mol/L = [F] 
0,10 

Essa concentração de F'" é substancialmente menor do que seria em uma solução de 0,20 mol/Lde HF sem a adição de 
HCL O íon comum, H', suprime a ionização de HF. A concentração de tt•(aq) é: 

[W] = (0,10 + x) mol/L ~ 0,10 mol/L 
Assim, o pH = 1,00. Observe que para todos os propósitos práticos, [W] deve-se inteiramente a HCl; HF tem con
tribuição comparativa desprezível. 

PRATIQUE 

Calcule a concentração do íon formato e o pHde uma solução de0,050 mol / Lde ácido fórn1ico (HCH02; K.= 1,8 x104
) 

e O, 10 mol / L de HN03• 

R esposta: [CH02l = 9,0 xla-5; pH = 1,00. 
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"Como fazer 17.1e17.2" envolvem ácidos fracos. A ionização de uma base fraca também diminui com a adição 
de um íon comum. Por exemplo, a adição de NH4+ (como a partir do eletrólito forte NH4Cl) faz com que o equilí
brio de dissociação de NH3 desloque para a esquerda, diminuindo a concentração de OH" no equihbrio e abaixan
do o pH. 

Figura 17.1 Soluções-tampão 
pré-embaladas e ingredientes para 
preparar soluções-tampão de pH 
predeterminado. 

Adição de NH4 + desloca o 
equilíbrio, reduzindo [OH- ] 

1 7.2 Soluções-tampão 

[17.2] 

Soluções como as abordadas na Seção 17.1, que contêm um par áci
do-base conjugado fraco, podem resistir drasticamente às variações de pH 
com a adição de pequenas quantidades de ácido ou base forte. Elas são cha
n1adas soluções-tampão (ou sin1plesmente tampões). O sangue humano, 
por exemplo, é uma mistura aquosa complexa com um pH tamponado a 
aproximadamente 7,4 (veja o quadro" A quín1ica e a vida", no fim desta se
ção). Muito do comportamento quimico da água do mar é determinado por 
seu pH, tamponado a aproximadamente 8,1 a 8,3 nas proximidades da su
perfície. As soluções-tampão têm muitas aplicações importantes no la borató
rio e na medicina (Figura 17.1). 

Composição e ação das soluções-tampão 
Um tampão resiste às variações no pf-I porque ele contém tanto espécies ácidas para neutralizar os ío11s 

OH- quanto espécies básicas para neutralizar os ions ~.Entretanto, as espécies ácidas e básicas que consti
tuem o tampão não devem consumir umas às outras pela reação de neutralização. Essas exigências são preen
chidas por um par ácido-base conjugado, como HC2H 30 2-C2H30 2 ou NH4·-NH3• Assim, os tampões são 
geralmente preparados pela mistura de um ácido fraco ou uma base fraca com u1n sal do ácido ou da base. 
O tampão HC2H 30 2-C2H 30 2 pode ser preparado, por exen1p]o, pela adição de NaC2H 30 2 à solução de 
HC2H30 2; o tampão NH4+-NH3 pode ser preparado pela adjção de NH4Cl à solução de NH3• Escolhendo os 
componentes apropriados e ajustando as respectivas concentrações relativas, podemos tamponar uma solu
ção a virtual1nente qualquer pH. 

Para entender melhor como um tampão funciona, vamos considerar um composto de um ácido fraco (HX) e 
outro co1nposto de sais (MX, onde M' poderia ser Na' , K'" ou qualquer outro cátion). OeqtLilibrio de dissociaçãó do 
ácido em sua solução-tampão envolve tanto o ácido quanto sua base conjugada. 

A expressão da constante de dissociação do ácido correspondente é: 

Resolvendo essa expressão para (f-r], temos: 

fH~ 1rx - 1 
K =---

• [HX] 

rH+] = K fHXl 
• rx-1 

[17.3] 

[17.4] 

[17.5} 

Vemos a partir dessa expressão que [H. ], e em decorrência o pH, é determinado por dois fatores: o valor de 
K, para o componente ácido fraco do tampão e a razão das concentrações do pa_r ácido-base conjugado, 
[HX] / [Xl. 
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Tampão após a 
adição de OH-

Tampão com concentrações 
iguais de ácido fraco e sua 
base conjugada 

------ ~------ ----~---~--~--- -· 

HF fIF p-

<E:+ H20 HF + OH-1 H .. + p-
p- I-IF 

• 
•• 

OH - • tt+ 

e 
• 

Tan1pão após a 
adiçãode H + 

------ ------

HF> 
• 

• 1 

Figura 17.2 Um tampão 
consistindo em uma mistura de 
ácido fraco HF e sua base 
conjugada F". Quando uma 
pequena quantidade de OH- é 
adicionada ao tampão (esquerda), 
ela reage com HF, diminuindo [HFJ 
e aumentando [F] no tampão. 
Contrariamente, quando uma 
pequena quantidade de H' é 
adicionada ao outro tampão 
(direita), ela reage com o F-, 
diminuindo [Fl e aumentando [HF] 
no tampão. Como o pH depende 
da razão entre r e HF, a variação 
de pH resultante é pequena. 

Se íons OJ-1- são aclicionados à solução-ta1npão, eles reagem com o con1ponente ácido do tampão para produzir 
água e o componente básico (X") . 

011.(aq) + HX(aq) -----+ H 20(1) + X-(nq) [17.6) 

Essa reação permite que [HX] diminua e [)\) aumente. Entretanto, contanto que as quantidades de HX e X- no 
tampão sejam grandes comparadas com a quantidade de O~ adicionada, a razão [HX)/ [x-] não varia mtúto, tornando 
a variação no pH pequena. Um exemplo específico de un1 tampão desse tipo, HF / F, é mostrado na Figura 17.2. 

Se íons H• são adicionados, eles reagem com o componente básico do tainpão. 

[17.7) 

Essa reação tan1bém pode ser representada ao se usar H30 +: 

Usando qualquer equação, a reação faz com qtte [X-] climinua e [HX) aumente. Desde que a variação na razão 
[HX]/ [X-] seja pequena, a variação no pH será pequena. 

A Figura 17.2 mostra um tampão consistindo em concentrações iguais de ácido fluorídrico e íon fluoreto (centro). 
A adição de OH"' (esquerda) reduz [HF) e aun1enta [F]. A adição de H' (direita) reduz [F) e aumenta [HF]. 

Os tampões resis tem mais eficazmente à variação de pH em qualquer sentido quando as concentrações de ácido 
fraco e base conjugada são aproximadrunente as mesmas. A partir da Equação 17.5 vemos que, quando as concen
trações de ácido fraco e base conjugada são iguais, [H'] = K., decorrendo pH = pK •. Por essa razão, geralmente ten
tamos selecionar um tampão cuja for1na ácida tem pK. próximo do pH desejado. 

Capacidade de tampão e pH 
Duas importantes características de um tampão são capacidade e pH. A capacidade de tampão é a quai1tidade 

de ácido ou base que um tampão pode neutralizar antes que o pH comece a variar a um grau apreciável. A capaci
dade de tampão depende da quantidade de ácido e base da qual o tampão é feito. O pH do ta1npão depende de K. 
para o ácido e das respectivas concentrações relativas de ácido e base que o tampão contém. De acordo com a Equa
ção 17.5, por exemplo, [H+] para 1 L de solução de 1 mol / L de I-IC2H30 2 e1 0101/ L de NaC2H30 2 será a niesma que 
para 1 L de uma solução de 0,1 mol/ L de H~H302 e 0,1 mol/ L de NaC2I-I30 2• Entretanto, a primeira solução tem 
maior capacidade de tampão, porque contém mais HC2H30 2 e C2~02-. Quanto maior as quantidades do par 
ácido-base conjugado, a razão de s uas concentrações, e, conseqüentemente, o pH se tornam mais resistentes às 
mudanças. 
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Como os pares ácido-base conjugados compartilham um íon comum, podemos usar o mesmo procedimento 
para calcular o pH de um tampão que usamos para tratar o efeito do íon coo1um (veja em "Como fazer 17.l"). 
Entretanto, uma abordagem alternativa é algumas vezes tomada e baseada em uma equação derivada da Equação 
17.5. Tomando o cologaritmo de ambos os lados da Equação 17.5, temos: 

- log [H' ] = - log ( K [HX]) = - log K - log [HX] 
n 1x-1 • rx-1 

Uma vez que -log [H•] = pH e -log K. = pl<.0 1 temos: 

E1n geral, 

PH = pK -Jog [HX] = pK + log [X- ] 
• rx-1 • [HXJ 

[base] 
pH = pK. + log - ,-. -

[acido] 

[17.8] 

[17.9] 

onde [ácido] e [base] referem-se às concentrações no equilíbrio do par ácido-base conjugado. Observe que quando 

[base] = [ácido], pH = p.K •. 
A Equação 17.9 é conhecida como equação de Henderson- Hasselbalch. Os biólogos, bioquímicos e outros 

profissionais que trabalham freqüentemente com tampões em geral usam essa equação para calcular o pH dos 

ATIVIDADES 
Cálculo do pH usando a equação 
de Henderson- Hasselbalch, pH 
do tampão 

COMO FAZER 17.3 

tampões. Ao fazermos cálculos de equilíbrio, temos visto que geralmente pode
mos desprezar as quantidades de ácido e base do ta.inpão que ionizam. Dessa 
for1na, podemos usar as concentrações iniciais dos componentes ácido e básico 
do tampão diretamente na Equação 17.9. 

Qual é o pH de um tampão de0,12 mol / Ldeácido lático (HC3H 50 3) e0,10 mol/ Lde lacta to de sódio? Para o ácido láti
co, K. = 1,4X104

. 

Solução 

Análise: pede-se calcular o pH de um tampão contendo ácido lático e sua base conjugada, o íon Jactato. 

Planeja m e nto: primeiro determinaremos o pH usando o método descrito na Seção l 7.1. As espécies principais na so
lução são I-I~fis031 Na• e ~H503-. 

O pH será controlado pelo equilíbrio de dissociação do ácido lático. As concentrações inicial e no equilíbrio das e5pé
cies envolvidas nesse equilíbrio são: 

W(nq) + 
lniciaJ 0,12 mol/L o 0,10 mol/L 

Variação -x mol/ L +x mol/ L +x mol/ L 

Equilibrio (0,12 - x) n1ol/ L x mol/ L (0,10 + x) mol/ L 

Resolução: as concentrações no equilíbrio são governadas pela expressão do equilíbrio: 

K = 
14

x
10

-1 = [ff][C3H50 3- ] = x(0,10 + x) 
" ' [HC1HsO, ] (O J2 - ;r) 

Como K. é pequeno e lLm fon comum está presente, é esperado que x seja pequeno em relação a 0,12 mol/L ou 0,10 
mol/L. Assim, a equação pode ser simplificada para fornecer: 

K = l 4 x 10""' = x(O,lO) 
• I 0,12 

Resolvendo para x, obtemos un1 valor que justifica a aproxin1ação: 

[H'] =X= (º,12
) (1,4 X 10'4 ) = 1,7 X 10 .... mol / L 

0,10 

pH = - log (1,7 x lff"'') = 3,77 
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Alternativan1ente, poderían1os ter usado a equação de .Henderson-Hasselbalch para calcu.lar o pH diretan1ente 

pH = pK. + log ( [b~se) ) = 3,85 + log (O,lO) 
[áodo) 0,]2 

= 3,85 + (-0,08) = 3,77 

PRATIQUE 

Calcule o pH de um tampão composto de 0,12 mol/L de ácido benzóico e 0,20 mol/L de benzoato de sódio. (Recorra 
ao Apêndice D.) 
.Resposta: 4,42 

COMO FAZER 17.4 

Qual a quantidade de n1atéria deNH~CI que deve ser adicionada a 2,0 Lde0,10 mol/L de NH3 para formar um tam
pão cujo pH é 9,00? (Suponha que a adição de NH.4CI não altere o volwne da solução.) 

Solução 

Análise: aqui foi solicitada a determinação da quantidade de íon amónio necessária para preparar um tampão de pH 
específico. 

Planejamento: as principais espécies na solução serão NH1 • , Cr e NH3• Destes, o íon Cr é um espectador (é a base 
conjugada de um ácido forte). Portanto, o par ácido-base conjugada NH4 • - NH3 determinará o pH da solução tam
pão. A relação no equilíbrio entre NH4' e NH3 é dada pela constante de dissociação para NH3: 

[NH ·1coH-1 
NH3(nq) + H20(/) NH4+(nq) + OH-(aq) K~ = [~3) 

= 1,8X10-S 

Como~ é pequeno e o íon con1un1 NH4 • está presente, a concentração de NH3 no equilíbrio será pratica.mente iguaJ a 
sua concentração inicial: 

Obtemos [OI-r] a partir do pH: 

pOH = 14,00 - pH = 14,00 - 9,00 = 5,00 

e logo 

[OHl = 1,0 xlO-& mol/L 

Resolução: agora usamos a expressão para K. para obter [NH4 ' ] . 

(NH +J = K (NH3]=(18x10-s.. (O,lOmol/L) =018mol/L 
4 ~ [OH") ' 'c1,ox10-s mol/L) ' 

Assim, para que a solução tenha pH = 9,00, [NH4 +]deve ser igual a 0,18 mol/L. A quantidade de matéria de NH40 ne
cessária é dada pelo produto do volume da solução e sua concentração em quantidade de matéria. 

(2,0 L}(0,18 1nol de NH4Cl/L) = 0,36 molde NH4Cl 

Comentário: em virtude de NH4 +e NH3 serem um par ácido-base, poderíamos usara equação de Henderson- ·HasseJ
balch (Equação 1.7.9} para resolver esse problen1a. Para fazer isso, é preciso primeiro usar a ·Equação 16.41 para calcu
lar o pK. para NH4 • a partir do valor de pl<b para NH3• Sugerimos que você tente essa abordagem para se convencer de 
que pode usar a equação de Henderson-Hasselbalch para tampões para os quais são dadas Kh para a base conjugada 
em vez de K, para o ácido conjugado. 

PRATIQUE 

Calcule a concentração do benzoato de sódio que deve estar presente em uma solução de 0,20 n1ol / L de ácido benzói
co (HC,H50~ para produzir um pH de 4,00. 

Resposta: 0,13 mol/ L 

Adição de ácidos ou bases fortes aos tampões 
Vamos considerar agora de maneira mais quanti tativa a resposta de u1na solução tam.ponada à adição de um 

ácido ou base forte. Ao resolver esses problen1as, é importante entender que as reações entre os ácidos fortes e as 
bases fracas prosseguem praticamente até se completarem, da mesma forma como acontece com as reações entre 
bases fortes e ácidos fracos. Portanto, desde que não excedamos a capacidade de tamponamento dotam.pão, pode
n1os supor que o ácido forte, ou a base forte, é completa1nente consumido pela reação co.m o tampão. 
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Adição de ácido forte 

1 

Ta1npão contendo 
HXeX-

...J 

Adição de base forte 

Neutralização 

Neutralização 

HX + OH 

n 

Recalcular 
[HX] e [X-) 

Usar K0 , [tlX] e [X-] 
para calcular [H+] 

,..__ 
Cálculo estequiométrico Cálculo de equilíbrio 

pJ-f 

~ I 
Figura 17.3 Esboço do procedimento usado para calcular o pH de um tampão após a adição de ácido forte ou base forte. 
Desde que a quantidade de ácido ou base adicionada não ultrapasse a capacidade do tampão, a equação de 
Henderson-Hasselbalch (Equação 1 7.9), pode ser usada para o cálculo do equilíbrio. 

Considere um tampão que contenha um ácido fraco HX e sua base conjugada x-. Quando um ácido forte é adi
cionado a esse tampão, W adicionado é consumido por X- para produzir HX; portanto, [HX] a umenta e [A] dimi
nui. Agora, quando um ácido forte é adicionado ao tampão, OH" é consumido por HX para produzir X-; nesse caso, 
[HX] d iminui e [X-] aumenta. 

Para calcular como o pH do tampão responde à adição de ácido forte ou base forte, seguimos a estratégia resu
mida na Figura 17.3: 

1. Considere a reação de neutralização ácido-base e determine seu efeito em [HX] e [A]. Essa etapa do proce
dimento é o cálculo esteq11io111étrico. 

2. Use K. e as novas concentrações de HX e X- da etapa 1 para calctdar fH1. Essa segunda etapa do procedi
mento é o cálculo de equilíbrio padrão e é m.ais facilmente feito com a equação de :Henderson-Hasselbalch. 

O procedin1ento completo é ilustrado em "Como fazer 17.5". 

COMO FAZER 17.5 

Um tampão é preparado pela adição de 0,300 n10J de HC2H 30 2 e 0,300 molde Na~H~02 en1 água suficiente para per
fazer 1,00 L de solução. O pH do tan1pão é 4,74 ("Como fazer 17.1 "). (a) Calcule o pH dessa solução depois que 0,020 
mo! de NaOH é adicionado e por comparação; (b) calcule o pH resultante se 0,020 rnol de NaOH fosse adicionado a 
1,00 L de água pura (despreze quaisquer variações de volume). 

Solução 

Análise: pede-se determinar o p H de um tampão após a adição de uma pequena quantidade de base forte e comparar 
a variação de pH ao pH que resultaria se fosse adicionada a mesma quantidade de base forte à água pura. 

Planejamento: (a) A resolução desse problema envolve as duas etapas resumidas na Figura 17.3. 
Cálculos esteq11 io111étricos: supomos que OH- proveniente de NaOH seja completamente consumido por HC2H30 2, o 
ácido fraco constituinte do tampão. Uma convenção útil para esse tipo de cálculo é escrever a quantidade de matéria 
de cada espécie antes da reação acima da equação e a quantidade de matéria de cada espécie após a reação abaixo da 
equação. Antes da reação na qual o hidróxido é consumido pelo ácido acético, existem 0,300 mol de ácido acético, 
0,300 mol de íon acetato e 0,020 mo! de (on hjdróx:ido. 

Antes da reação: 0,300 mol 0,020 mol 0,300 mo! 

HCiH30 2(nq) + OK"(nq) -~ 1120(/) + ~11302-(nq) 
Como a quantidade de OH"" adicionada é menor que a quantidade de HC21-i:30 2, todo OH" adicionado será consumido. 
Uma quantidade igual de HC2H30 2 será consumida, e a mesma quantidade de C2H30 2- será produzida. Escrevemos 
essas novas quantidades após a reação abaixo da equação. 

Antes da reação: 0,300 mol 0,020 mol 0,300 mol 

H~~01(nq) + Otr(nq) -~ H 20(/) + Citt~02-(nq) 
Após a reação: 0,280 mol Omol 0,320 mol 
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Cn/c11/os de equilíbrio: agora voltamos a atenção para o equilíbrio que determinará o pH do tampão, isto é, a ionização 
do ácido acético. 

Resolução: usando as novas quantidades de HC~302 e C2H30 2- , podemos determ.inar o pH usando a equação de 
Henderson-Hasselbalch. 

H = 4 74 +lo 0,3ZO mol = 4 80 
p ' g0,280 mol ' 

Observe que podemos usar as quantidades en1 mols no lugar das concentrações na equação de Hender
son-Hasselbalch. 

Com en tário: se 0,020 molde W fosse adicionado ao tampão, procederíamos de maneira similar para calcular o pH re
s ultante do tampão. Nesse caso, o pH diminui de 0,06 unidade, fornecendo pl-l = 4,69, como mostrado na 6gura a se
guir. 

0,280 mol/ L 
HC2H30 2 

0,320 mo l/ L 
N aC2f 130 2 

pH = 4,80 

Tampão 

0,300 m ol/ L 
adi · o de O 020 molde OH- H C2H30 2 adição de 0,020 molde H+ 

0,300 mol / L 
NaC2fI30 2 

pH = 4,74 

0,320 mol/ L 
H C2H30 2 

0,280 mol / L 
NaC2H30i 

pH = 4,68 

(b) Para determinar o pH de uma solução preparada pela adição de 0,020 mol deNaOH a 1,00 L de água pura, pode
mos prim.eiro determinar o pOH usando a Equação 16.18 e subtrair de 14. 

pl:-1=14-{-log 0,020) = 12,30 

Observe que, apesar de a pequena quantidade de Na OH ser suficiente para variar o pH da água significativa.mente, 
o pl-l do tampão varia muito pouco. 

PRATIQUE 

Determine (a) o pH original do tampão descrito em. "Como fazer 17.5" depois da adição de 0,020 molde HCI; e (b) o 
pH da solução que resultaria da adição de 0,020 mol de J~ICL a 1,00 L de água pura. 

Respostas: (a) 4,68; (b) 1,70. 

A química e a vida Sangue como uma solução-tampão 

Muitas das reações que ocorrem nos seres vivos são ex
tremamente sensíveis ao pH. Muitas das enzimas que cata
lisam reações bioquúnicas importantes, por exemplo, são 
eficientes apenas dentro de uma faixa estreita de pH. Por 
essa razão o corpo humano mantém um notável e complexo 
sistema de tampões. O sangue, fluido que transporta o oxi
gênio por todas as partes do corpo (Figura 17.4), é um dos 
exemplos mais notáveis da importância dos tampões nos 
seres vivos. 

O sangue humano é ligeiramente básico com um pH nor
mal de 7 ,35 a 7,45. Qualquer desvio dessa faixa norn1al pode 
ter efeitos qu.e rompem significativamente a estabilidade 
das membranas das células, estruturas das proteínas e das 
atividades das enzimas. Se o pH cair abaixo de 6,8 ou subir 
acuna de 7,8, pode resultar em morte. Quando o pH cai abaixo 
de 7,35, a condição é chatnada ncidose; quando ele sobe aci
ma de 7,45, a condição é chan1ada nlcalose. A acidose é a ten
dência mais comum porque o metabolismo normal gera 
vários ácidos dentro do corpo. 

Rgura 17.4 Imagem de micrografia eletrônica de um 
grupo de células de glóbulos vermelhos movendo-se por 
uma pequena ramificação de uma artéria. O sangue é uma 
solução-tampão cujo pH é mantido entre 7,35 e 7,45. 
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O principal sistema tampão usado para controlar o pH no 
sangue é o sistir111n ta1npão ácido cnr1Jô11iccr-bicarbonato. O ácido 
carbônico (H2C03) e o íon bicarbonato (RC031 são um par 
ácido-base conjugado. Além disso, o ácido carbônico pode 
se decompor (;)JT1 gás dióxido de carbono e água. Os equiHbrios 
importantes nesse sisten1a são: 

W(aq) + HC03-(aq) == H 2C03(aq) ==~O(/)+ C02(g) 
[17.10) 

Vários aspectos desses equilíbrios são notáveis. Primeiro, 
apesar de o ácido carbônico ser diprótico, o íon carbonato 
(C03

2
- ) não é in1portante nesse sistema. En1 segundo lugar, 

um dos con1ponentes desse equiubrio, COv é um gás que 
fornece um mecanismo para o corpo se ajustar aos equilíbrios. 
A remoção de C02 por exalação desloca o equili'brio para a 
direita, consumindo íons W . Em terceiro lugar, o sistema 
tampão no sangue opera a um pl-f de 7,4, que é completa
mente removido do vaJor do pK,,1 de H2C0 3 (6,1 na tempera
tura fisiológica). Para que o taJ11pão tenha pH de 7,4, a razão 
[baseJ/[ácidoJ deve ser igual a u1n valor de 20. No plasma 
sangüíneo normal as concentrações de HC03- e H2CO, são 
aproximadamente 0,024 mol/L e 0,0012 mol/ L, respectiva
mente. Como conseqüência, o tampão tem alta capacidade 
para neutralizar ácido adicional, mas apenas uma baixa ca
pacidade para neutralizar base adicional. 

Os principais órgãos que reguJan1 o pH do sisten1a tam
pão ácido carbônico-bicarbonato são pulmões e.rins. Alguns 
dos receptores no cérebro são sensíveis às concentrações de 
tf' e C01 nos fluidos corpóreos. Quando a concentração de 
C02 aumenta, os equil.J.bdos na Equação 17.10 deslocam-se 
para a esquerda, o que leva à formação de mais H'. Os recep
tores disparam um reflexo para respirar mais rápido e mais 
profundamente, aumentando a velocidade de eliminação de 
C02 dos pulmões e deslocando o equilíbrio de volta para a 
direita. Os rins absorvem ou liberam W e HC03- ; muito do 

excesso dé ácido deixa o corpo na urina, que normalmente 
teni pi-! de 5,0 a 7,0. 

A regulagem do pH do plasma sangüíneo relaciona-se 
diretamente ao transporte efetivo de 0 2 para os tecidos cor
póreos. O oxigênio é carregado pela proteína hemoglobina, 
encontrada nas células de glóbulos vermelhos. A hemoglo
bina (Hb) liga-se reversivelmente tanto ao H' quanto ao 0 2• 

Essas duas substâncias competem pela Hb, que pode serre
presentada aproximadamente pelo seguinte equilíbrio: 

HbH' + 0 1 Hb02 + I-t (17.11] 

O oxigênio entra no sangue pelos pulmões, onde passa 
para dentro das células de glóbtdos vermelhos e liga-se a 
Hb. Quando o sangue atinge os tecidos nos quais a concen
tração de 0 2 é baixa, o equilJbrio na Equação 17.11 desloca-se 
para a esquerda e 0 2 é liberado. Um aumento na concentra
ção do íon H' (diminui o pH do sangue) também desloca 
esse equili'brio para a esquerda, da mesma forma que o au
mento da temperatura. 

Durante períodos de esforço vigoroso, três fatores atuam 
juntos para garantir a entrega de 0 1 aos tecidos ativos: (1) à me
dida que 0 2 é consumido, o equilíbrio na Equação 17.l 1 deslo
ca-se para a esquerda de acordo com o princípio de Le 
Châtelier. (2) O esforço aumenta a temperatura do corpo, des
locando assim o equilíbào para a esquerda. (3) Grandes quan
tidades de C02 são prodU2idas pelo metabolismo, que desloca 
o equilíbrio na Equação l 7.10 para a esquerda, diminuindo o 
pl-1. Outros ácidos, como o lático, também são produzidos du
rante esforço vigoroso à medida que os tecidos n<.>CeSS.ita.m de 
oxigênio. A diminuição no pl-I desloca o equilíbrio da hemo
globina para a esquerda, cedendo mais 0 2• Aléin disso, a dinii
nuição do pH estimula um aumento na velocidade de 
respiração, que fornece mais 0 2 e elintina C02• Sem esse arran
jo elaborado, 0 2 nos tecidos seria rapidamente exaurido, tor
nando as atividades adicionais impossíveis. 

Bureta contendo 
NaOH (aq) 1 7. 3 Titulações ácido- base 

1 

Medidor de pH 

Béquer contendo 
HCI (aq) 

Figura 17.5 Montagem típica da 
utilização de um medidor de pH para 
medir os dados para uma curva de 
titulação. Nesse caso, uma 
solução-padrão de NaOH (o titulante) 
é adicionada pela bureta a uma 
solução de HCI que deve ser titulada. 
A solução é agitada durante a 
titulação para garantir composição 
uniforme. 

Na Seção 4.6 descrevemos brevemente as titulações. Em uma titulação áci
do-base, uma solução contendo concentração desconhecida de base é lenta
mente adicionada a um ácido (ou o ácido é adicionado à base). Os indicadores 
ácido-base podem ser usados para sina Uz ar o ponto de equival€11cia de uma titu
lação (o ponto no qual a quantidade estequiometricamente equivalente de áci
do e base foram conciliadas). Alternativamente, um medjdor de pH pode ser 
usado para monitorar o progresso da reação, produzindo uma curva de titu
lação de pH, u1n gráfico depH em função do volume de titulanteadjcionado. 
A forma da curva de titulação toma possível determinar o ponto de equiva
lência na titulação. A curva de titu lação pode também ser usada para selecio
nar indicadores apropriados e para determinar K11 do ácido fraco ou K~ da base 
fraca sendo titulada. 

Um equipamento típico para medir o pH durante a titulação é ilustrado na 
Figura 17.5. O titulante é adicionado à solução a partir de uma bureta, e o pf! é 
continua1nente monitorado usando-se um medidor de pH. Para entender por 
que as curvas de titulação têm determjnados fonnatos característicos, examinare
mos as curvas de três tipos de titulação: (1) ácido forte-base forte; (2) ácido fra
co-base forte; e (3) ácido poliprótico-base forte. Consideraremos brevemente 
também como essas curvas se relacionam com aquelas envolvendo bases fracas. 
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Titulações ácido forte-base forte 
A curva de titulação produzida quando uma base forte é adicionada a um 

ácido forte tem o formato geral mostrado na Figura 17.6. Essa curva descreve a ~ ANIMAÇÃO 
variação de pH que ocorre à proporção que 0,100 mol/ L de NaOH é adicionado Titulações ácido-base 
à 50,0 mL de 0,100 mol/L de HCI. O pH pode ser calculado em vários estágios 
da titulação. Para ajudar a entender esses cálculos, podemos dividir a curva em 
quatro regiões: 

1. pH inicial: o pH da solução antes da adição de qualquer base é determinado pelo ácido forte. Para uma solu
ção de0,100 mol/Lde HCJ, [H•l =0,100 mol/Le, com isso, o pH = -log (0,100) = 1,000. Assim, o pH inicial é 
baixo. 

2. Entre o pH inicial e o ponto de eq11ivalê11cia: à medida que Na OH é adjcionado, o pH aumenta primeiro lenta
mente, depois, rapidamente, nas proximidades do ponto de equivalência. O pH da solução antes do ponto 
de equivalência é determinado pela concentração do ácido que ainda não foi neutralizado. Esse cálculo é 
ilustrado em ''Como fazer 17.6(a)". 

3. Ponto de equivalência: no ponto de equivalência uma quantidade de matéria igual de NaOH e HCJ reage, 
deixando apenas uma solução de seu sal, NaCI. O pH da solução é 7,00 porque o cátion de uma base forte 
(nesse caso Na•) e o ânion de um ácido forte (nesse caso Cll não hidroLisam e não têm efeito apreciável no 
pl-1. _, (Seção 16.9) 

4. Depois do ponto de equivalência: o pH da solução após o ponto de equiva lência é determinado pela concentra
ção do excesso de NaOH na solução. Esse cálculo é ilustrado em ''Como fazer 17.6(b)". 

14~~~~~~~~~~~~~~~ 

13 
12 
11 
10 
9 
8 

1 
1 
1 

lntervalo de mudança 1 

de cor da fenolftaleína 1 

pH 7 Ponto de equivalência_,., 

6 
5 
4 1--~~~~~~~ ..... -+-~~~~.....11 

3 
Intervalo de mudança de 
cor do vermelho de m.etil 

2L------::;7J' 
10 20 30 40 

COMO FAZER 17.6 

70 80 

Figura 17 .6 A curva de pH para a 
titulação de 50,0 ml de uma solução 
de O, 1 00 mol/L de um ácido forte 
com uma solução de O, 100 mol/L de 
uma base forte, nesse caso HCI e 
NaOH. 

Calcule o pH quando as seguintes quantidades de solução de 0,100 mol/ L de NaOH for adicionada a 50,0 mL de solu
ção de 0,100 mol/L de HCI: (a) 49,0 mL; (b) 51,0 m L. 
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Solução 

Análise: pede-se calcular o p.H em dois pontos na titulação de um ácido forte com uma base forte. O primeiro ponto é 
exatamente anterior ao ponto de equivalência, logo esperamos que o pH seja detemtlnado pela peque.na quantidade 
de ácido forte que ainda não foi neutralizada. O segundo ponto é exatamente após o ponto de equivalência, de forma 
que esperamos que esse pJ-l seja determinado pela pequena quantidade de excesso de base forte. 

(a) Planejamento: à medida que a solução de NaOH é adicionada à solução de HCI, H'(nq) reage com OW(nq) para 
formar H20 . Tanto Na• quanto CJ- são íons espectadores, tendo efeito desprezível no pH. Para se determinar o p.H da 
solução, devemos primeiro determinar qual a quantidade de matéria de H .. que estava originalmente presente e qual a 
quantidade de matéria de OH- que foi adicionada. Podemos, a seguir, calcular a quantidade de matéria de cada íon 
que permanece após a reação de neutralização. Para se calcular [H•], e em decorrência o pH, devemos também lem
brar que o volume da solução aumentou conforme adicionamos o titulante, diluindo a concentração de todos os solu
tos presentes. 

A quantidade de matéria de H. na solução original de HCL é dada pelo produto do volume da solução (50,0 mL"' 
0,0500 L) e sua concentração em. quantidade de matéria (O, 100 mol / L). 

(0,0500 L de solução) (O,lOO 0101 
de_ rr) = 5,00x10"" mo! de r-1+ 

1 L de soluçao 

Analogamente, a quantidade de matéria de 011em49,0 mL de 0,100 mol/L de NaOHé: 

_ (0,100 molde 01-l) -3 (0,0490 L de soluçao) - = 4,90X10 mo! de orr 
1 L de soluçao 

Como ainda não atingimos o ponto de equivalência, existe mais quantidade de matéria de W presente que de Of1. 
Cada rnol de OH" reagirá com um molde W. Usando a convenção introduzida em "Como fazer 17.5", 

Antes da reação: 5,00 x 10..J mol 4,90 x io-3 mo! 

H•(nq) + OH"(nq) H 20(/) 

Após a reação: 0,10 x 10..Jmol 0,00 mol 

Resolução: durante o curso da titulação o volume da mistura de reação aumenta à medida que a solução de Na OH for 
adicionada à solução de HO. Portanto, nesse ponto na titulação a solução tem volume de 50,0 mL + 49,0 mL. (Supo
mos que o volume total é a soma dos volumes das soluções ácida e básjca.) A concentração de W(nq) é 

(W] = quantidade de matéria de H'(nq) = 0,10x10-Jmol = 1 0 
x 

10
-3 niol/L 

litros de solução 0,09900 L ' 

O pH correspondente é igual a -log (1,0 xlO-~) = 3,00. 

(b) Planejamento: procedemos da mesma forma que fizemos no ite1n (a), exceto que agora passamos do ponto de 
equivalência e temos mais 011 na solução do que tt·. Como antes, a quantidade de matéria inicial de cada reagente é 
determinada a partir de seus volumes e concentrações. O reagente presente em menor quantidade estequiométrica (o 
reagente limitante) é consumido completamente, deixando um excesso de íon hidróxido dessa vez. 

Antes da reação: 5,00 x 10,;i mol 5,10 x l 0-3 mo! 

H'(nq) + Otr(nq) 1-120(/) 

Após a reação: 0,0 mol 0,10 x 10-3 mo! 

Resolução: nesse caso o volume total da solução é 50,0 mL + 51,0 mL = 101,0mL = O,lOlOL. Dessa forma, a concentra· 
ção de OH-(nq) na solução é: 

[Otr]= quantidade de matéria de oH-(nq) = 0,10 xlO..Jmol = 1,0 X 10-3 mol/ L 
litros de solução 0,1010 L 

O pOH da solução é igual a -log (1,0x10-3) = 3,00, e o pH é igual a 14,00- pOH = 14,00-3,00 = 11,00. 

PRATIQUE 

Calcule o pH quando as seguintes quantidades de 0,10 mol/L de HN03 forem adicionadas a 25,0 mL de solução de 
0,10 n1ol/L de KOH: (a) 24,9 mL; (b) 25,1 mL. 
Respostas: (a) 10,30; (b) 3,70. 

Numa situação ideaJ, um indicador variaria de cor no ponto de equivalência em uma titulação. Entretanto, 
na prática, isso é desnecessário. O pH varia muito rapidamente próximo ao ponto de equivalência; nessa região 
sunplesmente uma gota de titula11te pode variar o pH em várias unídades. Portanto, um indicador que começa e 
termina sua variação de cor en1 algum ponto nessa parte de rápido aumento da curva de titulação fornecerá medi
da suficientemente exata do volume de titulante necessário para atingir o ponto de equivalência. O ponto em 
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uma titulação na qual o indicador muda de cor é chamado ponto fi11nl, para 
distingui-lo do ponto real de equivalência que está muito próximo. 

Na Figura 17.6 vemos que o pH varia muito rapidamente de 4 até cerca 
de 10, próximo ao ponto de equivalência. Conseqüentemente, um indicador 
para essas titulações ácido-base forte pode mudar de cor em qualquer lugar 
nessa faixa. Muitas titulações ácido-base forte são realizadas usando fenolf
taleína como indicador (Figura 4.19) porque ela varia drasticamente de cor 
nessa faixa. A partir da Figura 16.7 vemos que a fenolftaleína varia de cor de 
pI-1=8,3a10,0. Vários outros indicadores seriam satisfatórios, inclusive o ver
melho de metiJa, que muda de cor de pH = 4,2 a 6,0 (Figura 17.7). 

A titulação de uma solução de base forte com uma solução de ácid.o forte 
produziria uma curva de pH análoga versus o ácido adicionado. Entretanto, 
nesse caso, o pH seria maior no início da titulação e mais baixo no final, como 
mostrado na Figura 17.8. 

Titulações ácido fraco- base forte 
A curva para a titulação de um ácido fraco por uma base forte é muito si

milar no formato àquela para a titulação de um ácido forte por uma base forte. 
Considere, por exe1nplo, a curva de titulaçã.o de 50,0 mL de 0,100 mo! /L de áci
do acético (HC,H30 2) com 0,100 mol/L de NaOHmostrada na Figura 17.9. Po
demos calcular o pH nos pontos ao longo dessa curva usando os princípios 
que abordamos anteriormente. Con10 no caso da titulação de um ácido for te 
por uma base forte, podemos dividir a curva em quatro regiões: 

1. pH i11icinl: esse pl-i é exatamente o pH de 0,100 mol/ 'L de 
HC2H 30 2 • Fizemos cálculos desse tipo na Seção 16.6. O pi-{ ca lcu
lado de 0,100 mol/ L de HC2H30 2 é 2,89. 

2. Entre o pH inicinl e o ponto de equivalência: para determinar o pH nesta 
faixa, devemos considerar a neutralização do ácido. 

[17.U] 

Antes de atingir o ponto de equiva lência, parte de l-IC,H30 2é neutraLi
zada para formar C2H30 2- . Portanto, a solução contém uma mistura de 
HC2H30 2 e Cli:,02- . 

A abordagem que tomamos no cálculo do pH nessa região da curva 
de titulação envolve duas etapas. Primeiro, consideramos a reação de 
neutralização entre HC2H 30 2 e Off para determinar as concentra
ções de HC2H30 2 e C2H30 2- na solução. Em seguida, calculamos o pH 
desse par tampão usando os procedimentos desenvolvidos nas 

Seções 17.1e17.2. O procedimen
to gera l está representado na Fi
gura 17.10 e ilustrado em "CoJnO 
fazer 17.7". 

3. Ponto de eq11ivnlêncin: o ponto de 
equivalência é atingido após a adi
ção de 50,0 mL de 0,100 mol/L de 
NaOH a 50,0 mL de 0,100 mol/L 

(a) 

'~ ... ' 

(b) 

Figura 17.7 Variação na 
aparência de urna solução 
contendo o indicador vermelho de 
rneti la na faixa de pH de 4,2 a 6,3. 
A cor característica do ácido 
(vermelho) é mostrada em (a), e a 
cor característica da base (amarelo) 
é mostrada em (b ). 

pH7 
Ponto de 

equivalência 

Volume de ácido adicionado 

de HC2H30 2• Nesse gonto, 5,00 x 10-3 mo! de NaOH reage completa
mente com 5,00 x 10 mo! de HCzH30 2 para form.ar 5,00 x 10-3 mol do 
sal, NaC2H30 2• O íon Na• desse sal não tem efeito significativo no pH. 
Entretan to, o íon C2H30 2- é uma base fraca, e o pH no ponto de equiva
lência é, conseqüentemente, maior que 7. De fa to, o pH no ponto de 
equivalência está sempre acima de 7 em uma titulação ácido fra
co-base forte porque o ânion do sal formado é uma base fraca. 

Figura 17.8 Forma de urna curva 
de pH para a titulação de base forte 
com ácido forte. 
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ATIVIDADE 
Alividade de curva de tilulação 
ácido fraco-base forte 

pH 

14 
13 
12 

11 
10 
9 

8 
7 

6 
5 

4 
3 
2 

1 

Intervalo de mudança de 
cor da fenolftaleína 

Ponto de equivalênàa 

.Intervalo de mudança de: 
cor do vermelho de 1netila 

o 10 20 30 40 70 80 

Figura 17.9 A linha mostra a variação no pH à medida que uma solução de O, l 00 mol/L de NaOH é adicionada na 
titulação de 50,0 ml de solução de O, 100 mol/L de ácido acético. 

Solução contendo 
ácido fraco e 

base forte 

Neutralização 

Calcular 
[HX) e [x-1 

após a reação 

Usar K0 , lHX] e 
fX-l para calcular [H+I pH 

Figura 17.10 Esboço do procedimento usado para calcular o pH de uma mistura na qual um ácido fraco foi parcialmente 
neutralizado por uma base forte. Um procedimento semelhante pode ser adotado para a adição de um ácido fraco a uma base 
fraca. 

4. Depois do ponto de equivnlêncin: nessa região da curva de titulação, [OHl da reação de CaH30 2- com água é des
prezíveJ se comparada a [Of1] do excesso de NaOH. Portanto, o pH é determinado pela concentração de 
01-f do excesso de NaOH. O método para calcular o pH nessa região é parecido com aquele para a titulação 
ácido forte-base forte ilustrada em "Como fazer 17.6(b)". Portanto, a adição de 51,0 mL de 0,100 0101/L de 
NaOH a 50,0 mL de 0,100 mol/L de HCl ou 0,100 mol/L de HC2H30 2 produz o mesmo pH, 11,00. Observe 
nas figuras 17.6e17.9 que as curvas de titulação tanto do ácido forte quanto do ácido fraco são as mesmas no 
ponto de equivaJência. 

COMO FAZER 17.7 

Calcule o pH da solução formada quando 45,0 mL de 0,100 mol/L de NaOH forem adícionados a 50,0 mL de 0,100 
mol/L de HC2H30 2 (K, = 1,8x10"5). 

Solução 

Análise: pede-se calcular o pH antes do ponto de equivalência da titulação de um ácido fraco com uma base forte. 
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Planejamento: primeiro deven1.os detem1inar as quantidades de matéria de ácido fraco e base forte que foram combi
nados. Isso nos dirá quanto da base conjugada do ácido fraco foi produzida, e podemos achar o pH usando a expres
são da constante. de equilíbrio. 

Resolução: ctl/c11/os esteq11ior11étricos: o produto do volume pela concentração de cada solução fornece a quantidade de 
matéria de cada reagente presente antes da neutralização: 

(0,0450 L de solução) (O,lOO molde NaOf-I) = 4,50x10-5 molde NaOH 
l L de solução 

(0,0500 L de solução) (O,lOO molde H~iH3º2 ) = 5,00 x10-3 molde HCzH
3
0

2 1 L de soluçao 

4,50x10-3 1nol de NaOH consome 4,50x10..J mol de HC21-l30 2: 

Antes da reação: 5,00 x 10..Jmol 4,50 x 10..Jmol 0,0 mol 

HC2H 30 2'(aq) + Orr{aq) --e> CiH30 2-(aq) + H20(l) 

Depois da reação: 0,50x10-3mol 0,0 mol 4,50 x 10-3mol 

O volume total da solução é: 

45,0 mL + 50,0 mL = 95,0 mL = 0,0950 L 

As concentrações em quantidade de matéria de HCiH30 2 e C2J-l30 2- após a reação são, portanto, 

[Hr H O] = 0,50 xlo-
3 

roo!= O 0053 mol/ L 
~ 3 2 0,0950 L I 

[C Q O 1 = 4,50 x10-1n1ol =O 0474 n J/L 
1-' ' 3 2 0,0950 L ' 

10 

Cií/c11/os de eq11ilfbrio: o equilíbrio entre HCiH30 2 e CiH30 2- deve obedecer à expressão da constante de equilíbrio para 
HC2H30 2: 

Resolvendo para [H1, obtemos: 

[H' J = K x [HC~302 ) = (18x10-5
) x (º·ºº53) = 2Ox10-4 mol/L 

• [Cji30~ -1 ' 0,0474 ' 

pH = - log (2,0 x 10-ó) = 5,70 

Comentário: poderíamos ter igualmente achado o pH usando a equação de I-Ienderson-Hasselbalch. 

PRATIQUE 

(a) Calcule o pH na solução formada pela adição de 10,0 mLde 0,050 n1ol/L de NaOH a 40,0 mL de 0,0250 mol/L de 
ácido benzóico (HC;H,021 K. = 6,3 xl0-5

). (b) Calcule o pH na solução formada pela adição de 10,0 m L de 0,100 mol/L 
de HCI a 20,0 mL de 0,100 n1ol/L de NH3• 

Respostas: (a) 4,20; (b ) 9,26. 

COMO FAZER 17.8 

Calcule o pH no ponto de equivalência na titulação de 50,0 mL de 0,100 mol/ L de HC2H 30 2 com 0,100 mol/ L de 
Na OH. 

Solução 

Análise: pede-se determinar o pH no ponto de equivalência da titulação de um ácido fraco com uma base forte. Como 
a neutralização de um ácido fraco produz a base conjugada correspondente, esperamos que o pH seja básico no ponto 
de equivalência. 

Planejamento: devemos primeiro determinar qual a quantidade de matéria de ácido acético que existe inicialmente. 
lsso nos dirá qual a quantidade de matéria de íon acetato que existirá na solução no ponto de equivalência. Devemos, 
depois, determinar o volume final da solução resultante e a concentração de íon acetato. A partir desse ponto isso é 
simplesmente um problema de equilíbrio de base fraca como os da Seção 16.7. 

Resolução: a solução de ácido acético contém 5,00 x 10-3 mol de HC2~02• Conseqüentemente, 5,00 x 10-3 mo! de 
Cil-130 2- é formado. O volume dessa solução de sal é a soma dos volumes do ácido e da base, 50,0 nlL + 50,0mL=100,0 
mL = 0, 1000 L. Portanto, a concentração de C2H 30 2- é: 
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[e H o -1 = 5,oo X lO Jmol =o 0500 mol/ L 
2 3 2 0,1000 L 

/ 

O íon C2H30 2- é itma base fraca. 

CzH30 ;(nq) + H20(f) HC2H30 2(nq) + Ol-r(nq) 

Kb para ~302- pode ser calculado a partir do valor de K. de seu ácido conjugado, Kb = K,./ K,. = (1,0xJ0-1l/(1,8 x10'") = 
5,6 x 10-1 

• Usando a expressão de K,,, temos: 

Kb = [HCti302-]~0H" ] = (x)(x) = 516 xlo-'º 
[C2~02 ) 0,0500 -x 

Fazendo a aproximação de que 0,0500-x ~ 0,0500 e resolvendo para x, temos X= ror:n = 5,3X10-<> mol/ L, que fornece 
itm pOH: 5,28 e un1 pl-:l = 8,72. 

PRATIQUE 

CalcuJe o pH no ponto de equivaJê11cia quando (a) 40,0 mL de ácido benzóico (HC7Hs02, K, = 6,3 x 10"') for titulado 
com 0,050 mol/L de NaOH; (b) 40,0 niL de 0,100 mol/L de NH3 for titulado com 0,100 mol/L de HCI. 
Respostas: (a) 8,21; (b) 5,28 

As curvas de titulação de pH das titulações de ácido fraco-base forte diferem daquelas para ácido forte-base 
forte de três maneiras notáveis: 

1. A solução de ácido fraco tem um pH inicial maior que a solução de un1 ácido forte na mesma concentração. 
2. A variação de pH na parte de crescimento mais rápido da curva próxima ao ponto de equivalência é menor 

para o ácido fraco do que para o ácido forte. 
3. O pH no ponto de equivalência está acima de 7,00 para a titulação ácido fraco-base forte. 

14,0 ..-----------....... ---. 
Ponto de equivalência -l 

Para ilustrar ainda mais essas diferenças, considere a família de 
curvas de titulação mostradas na Figura 17.11. Como esperado, o pH 
inicial das soluções de ácidos fracos é sempre maior que o pH das solu
ções de ácido forte de m.esma concentração. Observe também que a va
riação de pH próximo ao ponto de equivalência toma-se menos 
marcante à medida que o ácido toma-se mais fraco (isto é, K. toma-se 
menor). Finalmente, o pH no ponto de equivalência aumenta unifor
memente à proporção que K,, diminui. 

1 
1 
1 __...,~ 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

Ácido forte 

Como a variação de pH próximo ao ponto de equivalência torna-se 
menor à medida que K4 diminui, a escolha do indicador para uma titu
lação ácido fraco-base forte é mais crítica do que para uma titulação de 
ácido forte-base forte. Quando 0,100 rnol / L de HC2H30 2 (K0 = 1,8 x 
10-5

) é titulado com 0,100 mol / 'L de Na OH, por exemplo, como mostra
do na Figura 17.9, o pH. aumenta rapida1nente apenas na faixa de pH 
entre aproxirnadamente 7 e 10. A fenolftaleína é, por isso, um indica
dor ideal porque muda de cor entre pH = 8,3e10,0, próximo ao pH do 
·ponto de equivalência. Entretanto, o vermelho de metila é uma escolha 

o 10 20 30 40 
mLdeNaOH 

50 60 ruim porque sua mudança de cor ocorre entre 4,2 e 6,0, que co1neça 

Figura 17.11 Influência da força ácida na 
forma da curva para a titulação com 
NaOH. Cada curva representa a titulação 
de 50,0 ml de O, 1 O mol/L de ácido com 
O, 1 O mol/L de NaOH. 

Titulações de ácidos polipróticos 

bem antes de o ponto de eq uivalência ser atingido. 
A titulação de uma base fraca (como 0,100 n1ol/L de NH3) com 

uma solução de ácido forte (como 0,100 mol/L de HCI) leva à curva de 
titulação mostrada na Figura 17.12. Nesse exe1nplo específico o ponto 
de equivalência ocorre com pH = 5,28. Assim, o vermelho de metila se
ria un1 indicador ideal, mas a fenolftaleína seria uma escolha ruim. 

Quando ácidos fracos contêm mais de urn átomo de H ionizável, como no ácido fosforoso (H3P03), a reação 
com OI-r ocorre em uma série de etapas. A neutralização do H3P01 prossegue em dois estágios . c:Do ("Como faLer 
especial" do Capítulo 16) 

H 3P03(nq) + OI-r(nq)--+H2P03-(nq) + fiiO(l) 

H 2P03-(nq) + OH"(aq) HP03
2-(aq) + fiiO(/) 

[17.13] 

(17.14] 



14 

13 
12 
11 

10 
9 
8 

pH 7 

6 
5 
4 

3 
2 
1 

o 

lntervalo de mudança 
de cor da fenolftaleína 

Ponto de equivalência 

Intervalo de mudança de 
cor do vermelho de metila1 

' ' 1 
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Figura 17.12 A linha pontilhada 
mostra o pH versus o volume de HCl 
adicionado na titulação de 50,0 ml de 
O, 1 O mol/ L de amônia com O, 1 O 
mol/L de HCI. O segmento de linha 
vermelha mostra o gráfico de pH 
versus o ácido adicionado para a 
titulação de O, 1 O mol/ l de NaOH. 

ATIVIDADE 
Atividade de curva de titulação 
de base fraca-ácido forte 

10 20 30 40 50 60 70 80 

mLde HCI 

Quando as etapas de neutralização de um ácido poliprótico ou base polibásica estão suficientemente separa
das, a substância exibe uma curva de titulação com pontos de equivalência múltiplos. A Figura 17.13 n1ostra os 
dois pontos de equivalência distintos na curva de titulação para o sistema H3P03-H.zP03--HP03

2
- . 

17.4 Equilíbrios de solubilidade 

Os equilibrios que consideramos até aqui neste capítulo envolvem ácidos e bases. Além disso, eles têm sido 
homogêneos, isto é, todas as espécies têm estado na mesma fase. No restante do capítulo consideraremos os 
equilibrios envolvidos na dissolução ou precipitação dos compostos iônicos. Essas reações são heterogêneas. 

A dissolução e a precipitação de compostos são fenômenos que ocorrem tanto em nós como ao nosso redor. O 
esmalte dos dentes disso! ve-se em soluções ácidas, por exemplo, provocando as cáries dentárias. A precipitação de 
determinados sais nos rins produz pedras nos rins. A água da terra contém sais dissolvidos, à medida que a água 
passa sobre e pelo subsolo. A precipitação de CaC03 da água do subsolo é responsável pela formação de estalacti
tes e estalagmites dentro das grutas de calcário. 

Na abordage1n anterior sobre reações de precipitação consideramos algumas regras gerais para determinar a 
solubilidade de sais cotnuns em água. aa> (Seção -1.2) Essas regras nos dão a noção qualitativa de se um composto 
terá solubilidade baixa ou alta em água. Pela consideração dos equilíbrios de solubilidade, em contraste, podemos 
fazer suposições quantitativas sobre quanto de certo composto se dissolverá. Podemos ta111bém usar esses equilí
brios para analisar os fatores que afetam a solubilidade. 

12 

10 

8 
pH 

6 

4 
H3l?03 

2 

ºo 10 20 30 

HP0 2-
3 --

1 
1 

' 1 __-H2P03- 1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 50 60 70 80 90 100 
mLdeNaOH 

Figura 17 .13 Curva de titulação para 
a reação de 50,0 ml de O, 1 O mol/ L de 
H3P03 com O, 1 O mol/L de NaOH. 

~ 
ATIVIDADE 
Atividade de curva de titulação 
de ácido poliprólico-base forte 
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A constante do produto de solubilidade, KP, 

ATIVIDADE Lembre-se de que uma solução saturada é aquela que está em contato com o 
1J Atividade de K soluto não dissolv:ido. - (Seção 13.2) Considere, por exemplo, uma solt1ção 
~'; " aquosa saturada de BaSO~ que está em contato com o sólido BaS04• Como o sóli-

do é um composto iônico, ele é um eletrólito forte e produz íons Ba2+(nq) e 
504

2-(aq) ao se dissolver. O seguinte equilíbrio é rapidamente estabelecido entre o sólido não dissolvido e os íons 
hidratados em solução: 

[17.15) 

Como com qualquer equiubrio, a extensão na qual essa reação de dissolução ocorre é expressa pela ordem de 
grandeza de sua constante de equilibrio. Em virtude de essa equação de equilibrio descrever a dissolução de um 
sólido, a constante de equilíbrio que indica quão sotúveJ o sólido é em água é chamada cons tan te do produto 

. , 
de solub ilidade (ou simplesmente produto d e solubilidade). E representada por K,.,, onde ps significa produ-
to de solubilidade. A expressão da constante de equilíbrio para esse processo é escrita de acordo com as mesmas 
regras que se aplicam para qualquer expressão da constante de equilíbrio, isto é, a concentração dos termos nos 
produtos são multiplicadas juntas, cada un1a elevada à potência de seu coeficiente estequiométrico na equação 
química balanceada; estas são divididas pela concentração dos termos nos reagentes multiplicados juntos, e cada 
um elevado à potência de seus coeficientes estequion1étricos. Entretanto, os sólidos, os líquidos e os solventes não 
aparecem nas expressões da constante de equilíbrio para equilibrios heterogêneos c:&11> (Seção 15.3), de forma que n 
solubilidade do produto é igual no produto da concentraçiío dos ío11s envolvidos no equilíbrio, cada 11111 elevado n potência de seu 
coeficiente na equação de equilíbrio. Portanto, a expressão do produto de solubilidade para o equilibrio expresso na 
Equação 17.15 é: 

[17.16) 

Ainda que [Ba504] seja excluída da expressão da constante de eq1.úlCbrio, um pouco de BaSO~(s) não djssolvido 
deve estar presente para que o sistema esteja em equilibrio. 

Em geral, a cons tante do produto de solubilidade (K
1
,,) é a constru1te de equilibrio para o equilibrio que existe 

entre um soluto sólido iônico e seus íons em uma solução aquosa saturada. Os valores de Kps a 25 ºC para muitos só
lidos iô11icos estão tabelados no Apêndice D. O valor de K,,. para Ba504 é1,1 x 10-10, um número muito pequeno, in
dicando que apenas uma diminuta quantidade do sólido se dissolverá em água. 

COMO FAZER 17.9 
Escreva a expressão para a constante do produto de solubilidade para CaF2 e procure o valor correspondente de J<.,.. no 
Apêndice D. 

Solução 
Análise e Planejamento: pede-se escrever a expressão da constante de equilíbrio para o processo pelo qual CaP2 dis
solve-se em água. Aplicamos as mesmas regras para escrever qualquer expressão da constante de equilíbrio, tendo 
certeza de excluir o reagente sólido da expressão. Supomos que o composto se dissocia completamente em seus íons 
constituintes. 

Resolução: seguindo a regra em itálico descrita antes da Equação 17.16, a expressão para K, .. é: 

K,,. :: !Ca2+][Fj2 

No Apêndice D vemos que K,,, tem valor de 3,9x10·11
• 

PRATIQUE 
Dê as expressões da constante do produto de solubilidade e os valores das constantes do produ.to de solubilidade 
(a partir do Apêndice D) para os seguintes compostos: (a) carbonato de bário; (b) sulfato de prata. 
Respostas: (a) K/l, == [Ba2")(C03

2
- ] == 5,0 x10_.,,; (b) KP' == LAg'f[SO/"] = 1,5x 10-5

• 

Solubilidade e KP, 

É importante distinguir cuidadosamente solubilidade e constante do produto de solubilidade. A solubilidade 
de uma substância é a quantidade que se dissolve para forn1ar uma solução saturada. C1aD (Seção 13.2) A solubili-
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dade geralmente é expressa em gramas de soluto por litro de solução (g/L). A solubilidade n1olar é a quantidade 
de matéria de soluto que se dissolve fonnando um litro de solução saturada de soluto (mol/L). A constante do pro
duto de solubilidade (Krs) é a constante de equilíbrio para o equilíbrio entre um sólido iônico e sua solução saturada. 

A solubilidade de uma substância pode variar consideravelmente ã medida que as concentrações dos outros 
solutos variam. A solubilidade de Mg(OH)v por exemplo, depende sobretudo do pH. A solubilidade também é 
afetada pelas concentrações de outros íons em solução, especialmente Mg2

+. Em contraste, a constante do produto 
de solubilidade, KP,, tem. apenas um único valor para certo soluto a uma temperatura especifica. 1 

Em princípio é possível usar o valor de K,,. de um sal para calcular a solubilidade sob uma variedade de condi
ções. Na prática, deve-se tomar m.uito cuidado ao fazê-lo pelas razões indicadas no quadro "Um olhar mais de per
to" sobre as limitações dos produtos de solubilidade na Seção 17.5. A concordância entre a solubilidade medida e 
a calculada a partir de K,.. geralmente é melhor para sais cujos íons têm cargas baixas (1+ e 1-) e não se hidroli
sam. A Figura 17.14 restrme as relações entre as várias expressões de solubilidade e K,,.. 

Solubilidade 
do composto 

(g/L) 

Solubilidade 
molar do 

composto (mol/ L) 

COMO FAZER 17.10 

Concentração 
molar 

de íons 

Figura 17.14 Esboço das etapas 
e nvolvidas na interconversão de 
solubilidade e Kin. 

O cromato de prata sólido é adicionado à água pura a 25 ºC. Parte do sólido permanece não dissolvido no fundo do 
frasco. A mistura é agitada por vários dias para se ter certeza de que o equilíbrio entre Ag2Cr0is) não dissolvido e a 
solução foi atingido. A análise da solução em equilíbrio mostra que a concentração de seu íon prata é 1,3x104 mol/ L. 
Supondo que Ag2Cr04 dissocia-se completani ente em água e que não existem outros equilíbrios importantes envol
vendo os íons Ag• ou Cr0,12- em solução, calcule o K,,. para esse composto. 

Solução 

Análise; foi nos dada a concentração no equilíbrio do íon prata em uma solução sattuada de cromato de prata. A partir 
disso, pede-se detemU.nar o valor da constante do produto de solubilidade para a dissolução de cron1ato de prata. A 
equação do equilíbrio e a expressão para K,,. são: 

Ag2Cr04(s) 2Ag. (11q) + Cr04
2-(11q) K,,.. = [Ag.]2 [CrO/l 

Planejamento; sabemos que, no equilíbrio, [Ag• j = 1,3 x104 m.ol/L. Tod os os íons Ag' e CrO/- em solução são prove
nientes de Ag2Cr04 que se dissolve. A partir da fónnula química do cromato de prata, sabemos que devem existir 
2 íon.s Ag' em solução para cada íon Cr04

2
- em solução. Conseqüentemente, a concentração de Cro}· é a metade 

da concentração de Ag-. 

rcr0.1-1 = (1,3X10·
4 
mo! de Ag") ( l molde CrO, -Z) = 6,5 x]0-5 mol/L 
L 2 n1ol de Ag' 

Resolução; podemos agora calcular o valor de K,,.. 
K,,. = [Ag•J2tcr0,Z-1=(1,3X10"4)2(6,5x10"5)=1,1 X 10-•2 

Esse valor está de acordo com o dado no Apêndice D, 1,2x10-12
. 

PRATIQUE 

Uma solução satw:ada de Mg(OH)i em contato com o sólido não dissolvido é preparada a 25 ~e. Encon tra-se que o 
pH da solução é 10,17. Supondo que Mg(OH)2 dissocia-se completamente em água e que não existem outros equilibrios 
sin1ultâneos envolvendo os íons M~ ou OH"" na solução, calcule K,,. para esse composto. 

Resposta: 1,6 x10· 12 

1 Isso é estritamente verdadeiro apenas para soluções muito diluídas. Os valores das constantes de equihbrio são, de certa forma, 
alterados quando a concentração total de substâncias iônicas em água aumenta. Entretanto, ignoraremos esses efeitos, os quais são 
levados em consideração apenas para trabalhos que necessitam de excepcional exatidão. 
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17.5 

COMO FAZER 17.11 

K
1
,. para CaF2 é 3,9 x 10·11 a 25 ºC. Supondo que CaF2 dissocie-se completamente ao se djssolver e que não existam ou

tros equilíbrios importantes afetando as solubilidades, calcule a solubilidade de CaF2 em gramas por litro. 

Solução 

Análise: foi nos dado K,,. para CaF2; pede-se detem\inar a solubilidade. Recorde-se que a sol11bilidade de uma substân
cia é a quantidade que pode se dissolver no solvente, enquanto a constante do produto de so/11bilidade, KJI$' é uma cons
tante de equilíbrio. 

Planejam en to: podemos abordar esse problema usando as técrucas-padrão para resolver problemas de equilibrio. 
Suponha inicialmente que nenhum sal tenha sido dissolvido; deixe que x mols/Utro de CaF2 dissocie-se completa
tnente quando o equilJbrio for atingido. 

e e ) ( ) aF2 aq . a aq 2Faq + 
Inicial - o o 
Variação - +xmol/L +2.\'. mo!/ L 

Equilíbrio - x mol/L 2.r mol/L 

A estequiometria do equilíbrio de termina que 2x mols/litro de F são produzidos por cada xmols/litro de CaF1 que se 
dissolve. 

Resolução: agora usamos a expressão de KP> e substituímos as concentrações no equi líbrio para achar o valor de x: 

KP• = [Ca2•][F']2 = (x)(2.t)2 = 4? = 3,9 x10· 11 

3,9 x] 0-11 

x= J =2,1 x -104 mol/L 
4 

(Lembre-se de q ue ifY = y113
; para calcular a raiz cúbica de um número você pode usar a função y' em sua calculadora, 

com x =t .) Assim, a solubilidade molar de CaF1 é2,1 x104 mol/L. A massa de CaF1 que se dissolve em água pa.ra for
mar um litro de solução é: 

(
2,1 x10·1~ mo! de CaF2)(7,81 g d e CaF2) = 1,6 x 10-2 de CaF2/L de solução 

1 L de solução 1 mol de CaF2 g 

Comen tário: con10 Fé o âníon de um ácido fraco, poderíamos esperar que a hid.rólise do íon afetasse a solubilidade 
de CaF2• Entretanto, a basicidade do !:'é tão pequena (K~ = 1,5x10-11

) que a hidrólise ocorre apenas em uma ligeira 
extensão e não influencia significativamente a solubilidade. O valor tabelado é 0,017 g / L a 25 ºC, em boa concordân
cia con1 nossos cálculos. 

PRATIQUE 

K,.. para LaF3 é 2,0 xl0-19
• Qual é a solubilidade de LaF3 em água em mols por litro? 

Resposta: 9,28 x 10-{, mol/ L 

Fatores que afetam a solubilidade 

A solubilidade de uma substância é afetada não apenas pela temperatura, mas também pela presença de ou
tros solutos. A presença de um ácido, por exemplo, pode ter impor:tante influência na solubiHdade de certa subs
tância. Na Seção 17.4 consideramos a dissolução de um composto iônico em água pura. Nesta seção examinaremos 
três fatores que afetam a solubiHdade de compostos iônicos: a presença de íons comuns, o pH da solução e apre
sença de agentes complexantes. Veremos também o fenômeno do anfoterismo, que está relacionado com os efeitos 
tanto do pH quanto dos agentes complexantes. 

Efeito do íon comum 
A presença deCa2 

.. (nq) ou F(nq) em un1a solução reduz a solubilidade de CaF2, deslocando o eqtúlíbrio de solu
bilidade de CaF2 para a esquerda. 



CapítuJo 17 Aspectos adicionais dos equilibrios aquosos 631 

A adição de Ca2+ ou F- desloca o 
equillbrio, diminuindo a solubilidade 

.....-Água pura 

Essa redução na sol.ubilidade é outra aplicação do efeito do íon comum. 
cao (Seção 17.1) Em geral, n sol11bílidnde de 11111 sal ligeirn111ente solúvel é di111inuídn 
pela presença de u111 segundo soluto que fornece 11111 ío11 co111u111. A Figura 17.15 1nos
tra como a solubilidade de CaF2 diminui à n1edida que NaF é adicionado à so
lução. Em "Como fazer 17.12" é mostrado como K,,. pode ser usado para 
calcular a solubilidade de unt sal ligeiramente solúvel na presença de um íon 
comum. 

o 0,05 0,10 0,15 0,20 
Concentração de 

NaF (n1ol / L) 

Figura 17.15 O efeito da 
concentração de NaF na 
solubilidade de CaF2 demonstra o 
efeito do íon comum. Observe que 
a solubilidade de CaF2 está em uma 
escala logarítmica. 

Um olhar mais de perto Limitações dos produtos de solubi lidade 

As concentrações de íons calculadas a partir de K,,. algu
mas vezes desviam apreciavelmente das encontradas ex
perimentalmente. Em parte, esses desvios devem-se às inte
rações eletrostáticas entre os íons na solução, que podem le
var ao emparelhamento de íons. {Veja o quadro "Un1 olhar 
mais de perto" nas propriedades coligativas das soluções de 
eletrólitos na Seção 135.) Essas interações aumentam em or
dem de grandeza à medida que tanto as concentrações dos 
íons quanto suas cargas aumentam. A solubilidade calculada 
a partir de K

1
,. tende a ser mais baixa a menos que ela seja cor

rigida para responder por essas interações entre os íons. Os 
químicos têm desenvolvido procedimentos para corrigires
ses efeitos de 'força iônica' ou 'atívidade iônica'; tais procedi
mentos são examinados em disciplinas de química mais 
avançadas. Como um exemplo do efeito dessas interações 
interiônicas, considere CaC03 (calcita) cujo produto de so
lubilidade, K,. = 4,5 xl0-11, fornece solubilidade calculada de 
6,7 x 10..s n1of/ L. Entretanto, o valor tabelado é duas vezes 
maior (J,4 x10-1 mol /L), logo devem existi r um ou mais fato
res adicionais envolvidos. 

Outra fonte comun1 de erro no cálcuJo das concentrações 
de íons a partir do K,.. é ignorar o equilíbrio que ocorre simul-

COMO FAZER 17.12 

taneamente na solução. É também possível, por exemplo, 
que os equiubrios ácido-base ou de fons complexos ocorram 
sin1ultaneamente com os equilíbrios de solubílidade. Em 
particular, tanto os ãnions básicos quanto os cátions com al
tas razões carga/tamanho sofrem reações de hidrólise que 
podem aumentar consideravelmente as solubilidades dos 
sais. Por exemplo, CaC03 contém o íon básico carbonato 
(Kb = 1,8 x 10""1), que hidtolisa em água: C03

2-(nq) + H20(1) 
HCO; (nq) + OH"(nq). Se considerarmos tanto o efeito 

das interações interiônicas na solução quanto o efeito dos 
equilíbrios de solubilidade e de hidrólise simultâneos, calcu
lamos uma solubilidade de 1,4x104 mol/ L, de acordo com o 
valor medido. 

Finalmente, em geral supomos que os compostos iônicos 
dissociam-se completamente em seus íons componentes 
quando eles se dissolven1. Essa suposição nem sempre é vá
lida. Quando MgF2 se dissolve, por exemplo, produz não 
apenas íons Mg2~ e F, 1nas também íons MgF em solução. 
Portanto, vemos que calcular a solubilidade usando K,,. 
pode ser mais complicado do que parece a principio e re
quer consíderável conhecimento de equiUbrios que ocor
rem em solução. 

Calcule a solubilidade molar de CaF 2 a 25 QC en1 urna solução que é: (a) 0,01 O mol / L em Ca(N03)i; (b) 0,01 O mol/ L em 
NaF. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se determinar a solubilidade de CaF2 na presença de dois eletrólitos furtes diferentes, 
cada um dos quais contém um íon comum aoCaF2• Con10 em "Como fazer17.11 ",o produto de solubilidade a 25 ºCé: 

K,.. = [Ca21[FJ2 = 3,9 x10· 11 
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O valor de ~ nílo varia pela prese11ça de solutos nrlicionais. Entretanto, por causa do efeito do íon com.um, a solubilidade 
do sal diminuirá na presença de íons comuns. 

(a) Podeo1os usar novamente as técnicas-padrão de equiUbrio. Entretanto, nessa instância, a concentração inicial de 
Ca1

• é 0,010 mol/ L devido a Ca(N03)2 dissolvido: 

C F ( ) a 2 aq a aq + 2F( ) aq 

Inicial - 0,010 mol/L o 
Variação - +xmol/L +2x mol/ L 

Eauilibrio - (0,010 + x) mol/L 2x mol/L 

Resolução: substituindo na expressão do produto de solubilidade, obten1os: 

K"' = 3,9 x 10· 11 = [Ca21[Fl2 = (0,010 + x)(2x)2 

Esse seria um problema cuja solução exata seria trabalhosa, mas felizmente é possível simplificar bastante a nmtéria. 
Mesmo sen1 o efeito do íon con1um, a solubilidade de CaF2 é 1nuito pequena. Supondo que a concentração de 0,010 
mo)/ L de Ca2

• proveniente de Ca(N0~2 seja muito maior que a pequena concentração adicional resultante da solubi
lidade de CaP2, isto é, :e é pequeno comparado a 0,010 mol/ L, e 0,010 + x ~ 0,010. Temos, então, 

3,9X10-ll = (0,010)(2t)2 

2 - 3,9 xl 0-
11 

- 9 8 io-'º -t - - X 
4{0,010) I 

x = ./9,8x10 10 = 3,lxl0-5 mol/L 

O valor mlúto pequeno de x valida a suposição de simpillicação que fizemos. O cálculo indica que 3,1 x 10·5 mo! de 
CaF2 sólido dissolve-se por litro de solução de 0,010 mol / L de Ca(N03)1• 

(b) Nesse caso o íon con1um é ·p-. No equilíbrio temos: 

[Ca2+] = x e [Fl = 0,010 + 2-r 

Supondo que 2-r seja pequeno em relação a 0,010 mol/L (isto é, 0,010 + 2x "'0,010), temos: 

3,9 x10· 11 = x(0,010)1 

3,9X10-11 3 9 10-' J/L x = = x mo 
(0,010)2 

I 

Portanto, 3,9x10-7 molde CaF2 sólido deverá se dissolver por litro de solução de 0,010 mol/ L de NaF. 

Comentário: se vocêconlpararos resultados dos itens (a) e (b), verá que apesar de tanto Ca2
• quanto r reduzirem a solubi

lidade de CaF2, seus efeitos não são os mesmos. O efeito de Fé mais pronlmciado que o de Ca2
+ porque [Fl aparece ele

vado ao quadrado na expressão de K,., para CaP21 enquanto [Ca2•1 aparece elevado à primeira potência. 

PRATIQUE 

O valor de K
1
,. para o hidróxido de manganês( II), Mn(OH)v é 1,6x10-13

• Calcule a solubilidade molar do Mn(OH)2 em 
uma solução que contenha 0,020 mol / L de NaOH. 

Resposta: 4,0x10·10 mol/L 

Solubilidade e pH 
A solubilidade de qualquer substância cujo ânion seja mais básico será afetada em algtuna extensão pelo pH da 

solução. Considere Mg(OH)2, por exemplo, para o qual o equili'brio de solubilidade é: 

K = 18 x io-11 

ps ' 
[17.17] 

Uma solução saturada de Mg(OH)2 tem um pH calculado de l 0,52 e contém [Mg2
• ] = l,7 x 10-4 mol / L. Ago

ra suponha que Mg(OH)2 sólido esteja em equilíbrio com uma solução tamponada a um pH mais ácido de 9,0. 
O pOH, conseqüentemente, é 5,0, de forma que [OJ-r] = l,Ox 10"5

• Inserindo esse valor para [OH"") na expressão 
do produto de solubilidade, temos: 

K,,. = [Mg2•J [OH12 = 1,s x 10·11 

(Mg2+](1,0 X 10-s)2 = 1,8 X 10-11 

[M 2• ] = 118 x l0-_'
1 = O 18 mol/L 

g (1,0x 10·> )2 
I 
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(a) (b) 
Mg2+ OH- H+ H20 

FILME 
Dissolução de Mg(OH), por 
ácido, reações de precipitação 

Figura 17.16 (a) Precipitado de Mg(OH)2(s). (b) Precipitado se dissolve com a adição de ácido. A arte molecular mostra a 
dissolução de Mg(OH)2 pelos íons H•. (Os ânions acompanhando o ácido foram omitidos para simplificar a figura.) 

Assim, Mg(OH)2 dissolve-se na solução até que [Mg2
'"] = 0,18mol/L. Fica claro que Mg(OH)2 é bastante solúvel 

nessa solução. Se a concentração de OH"" fosse reduzida ainda mais, tomru1do a solução mais ácida, a co11centração 
de Mg2

• teria de aumentar para manter a condição de equili'brio. Portanto, uma amostra de Mg(OH)2 se dissolverá 
completamente caso se adícione ácido suficien.te (Figura 17.16). 

A química e a vida Buracos de escoamento de água 

A causa principal dos buracos de escoamento de água é a 
dissolução do calcário, que 6 carbonato de cálcio, pela água 
do subsolo. Apesar de CaC03 ter uma constante de produto 
de solubilidade relativamente baixa, ele é bastante solúvel 
na presença de ácido. 

CaC03(s) Ca2•(aq) + C03
2-(aq) K,,. = 4,5x10_., 

A água da chuva é naturalmente ácida, con1 um pH na 
faixa de 5 a 6, podendo tomar-se ainda mais ácida quando 
em contato com matéria orgânica em decomposição. Uma 
vez que o íon carbonato é a base conjugada do ácido fraco, o 
ion bjdrogenocarbonato (HC03'") combina-se rapidamente 
com o íon hidrogênio. 

O consumo de íon carbonato desloca o equilíbrio de dis
solução para a direita, aumentando assim a solubilidade de 

CaC03. Isso pode ter conseqüências profundas nas áreas 
onde o terreno consiste em leitos rochosos de carbonato de 
cálcio poroso coberto por uma camada relativamente fina de 
argila e/ ou solo arável. À proporção que a água ácida infil
tra-se e ~radualmente dissolve o calcá.rio, ela cria lacw1as no 
subsolo. Um buraco de escoamento de água resulta quando 
o solo acima não pode mais ser suportado pelas camadas ro
chosas e cai dentro da cavidade do subsolo (Figura 17. l7(a)). 
Os buracos de escoamento são un1a variedade de aspecto 
geológico conhecida como topografia de karst . Outras topo
grafias de karst, também causadas pela dissolução das ca
rnadas rochosas pela água do subsolo, incluem cavernas e 
rios no subsolo. A formação repentina de um grande buraco 
de escoamento pode apresentar sérios riscos à vida e à pro
priedade (Figura l.17(b)). A existência de buracos de escoa
mento profundos também aumenta o risco de contaminação 
dos lençóis freáticos. 
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A B e 

Parte superior do lençol freático 

Lençol freático Areia não-confinado 

Unidade de confinamento Argila 
_..,.. 1 1 -

Len-çol 1 
kático 

T ,__ 

_ €âJcário oonfibadO-'-(a) 
.,.. 

'POroso f - ... 

(b) 

Figura 17.17 (a) Queda da camada superior do solo que se apóia sobre uma cavidade do subsolo provoca uma 
depressão chamada buraco de escoamento. (b) Grande buraco de escoamento de água. 
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A solubilidade de quase todos os compostos iônicos é afetada quando a 
solução se torna suficientemente ácida ou básica. Os hídróxidos metálicos, 
como Mg(OH)2, são exemplos de compostos contendo um íon fortemente bá
sico, o íon hidróxido. 

Como temos visto, a solubilidade de Mg(OH)2 aumenta enormemente à 
medida que a acidez da solução aumenta. A solubilidade de CaF2 aumenta con
forme a solução toma-se mais ácida, também, porque o íon F- é uma base fraca; 
é a base conjugada de um ácido fraco HF. Como resultado, o equi!Jbrio de solu
bilidade de CaF2 é deslocado para a direita à proporção que a concentração de 
íons p - é reduzida pela protonação para formar HF. Portanto, o processo de dis
solução pode ser entendido em termos de duas reações consecutivas. 

CaF2(s) Ca2T(aq) + 2F(aq) 

r(aq) + H'"(nq) HF(aq) 

A equação para o processo total é: 

CaF2(s) + 2H•(nq) ;=:::= Ca2•(nq) + 2HF(nq) 

[17.18) 

[17.19) 

[17.20) 

Figura 17.18 O efeito do pH na 
solubilidade de CaF2 • A escala de 
pH é dada com a acidez 
aumentado para a direita. Observe 
que a escala vertical foi 
multiplicada por 103

• A Figura 17.18 mostra como a solubilidade de CaF2 varia com o pH. 
Outros sais que contên1 ãnions mais básicos, como C03

2
-, P043-, C~ ou 52

- , 

comportam-se anal.ogamente. Esses exemplos ilus tram u1na regra geral: n solubilidade de sais ligeirn1nente solúveis 
contendo ii11io11s básicos n11111entn à 1nedidn que fH +] n11n1enta (à n1edida que o pH é rlil11i1111ído). Quanto niais básico o 
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ânion, mais a solubilidade é influenciada pelo pH. Os sais com ânions de basicidade desprezível (os ânions de áci
dos fortes) não são afetados pelas variações de pH. 

COMO FAZER 17.13 

Quais das seguintes substâncias serão mais solúveis em solução ácida do que em solução básica: (a) Ni(OHh(s); 
(b) CaC03(s); (c) BaFi{s); (d) AgCl(s)? 

Solução 

Análise e Planejamento: o problema relaciona quatro sais ligeiramente solúveis; pede-se determinar qual será mais 
solí1vel a um pH mais baixo do que a um pH mais alto. Para isso, devemos determinar qual desses sais se dissocia para 
produzir um ânion básico que será consumido em uma extensão apreciável pelo íon H•. 

Resolução: (a) Ni(OH)z(s) será mais solúvel em soluções ácidas por causa da basicidade de Ofí; o íon f1 reage com o 
OI-r, formando água. 

Ni(OH)2(s) ;::::::= Ni?•(nq) + 20H- (aq) 

20H-(aq) + 2H"(nq) 2H20(1) 

(b) Analogamente, CaC03(s) dissolve-se em soluções ácidas porque C0~2- é um ânion básico. 

CaC03(s) ;::::::= Ca 1' (nq)+ C03
2- (nq) 

C03 
2- (nq) + 2H'(aq) H1CO~(nq) 

H 2C01(nq) C01(g) + H 20(/) 
Total: CaC03(s) + 2H.(nq) Ca z+(nq)+ C02(g) + J-40(/) 

(e) A solubilidade de BaF2 é também aumentada pelo abaixamento de pH, porque Fé um ânion básico. 
Ba F2(s) Ba 2•(nq) + zF- (aq) 

2F (nq) + 21-r(nq) 2HF(nq) 
Total: BaF2(s)+2H' (nq) Ba 2• (nq) +2HF(nq) 

(d) A solubilidade de AgCI não é afetada pelas variações no pH porque Cr é o ânion de um ácido forte e, conseqüente
mente, tem basicidade desprezível. 

PRATIQUE 

Escreva a equação iônica líquida para a reação dos seguintes co1npostos decobre(II) com ácido: (a) CuS; (b) Cu(NJ2• 

Respostas: (a) CuS(s) + H-(nq) Cu2-(nq) + .l::IS-(nq); 

(b) Cu(NJ 2(s) + 2H .. (nq) Cu2~(nq) + 2HN3(nq). 

Formação de íons complexos 
Uma propriedade característica dos íons metá licos é a habilidade deles em agir como ácidos de Lewis, ou 

receptores d.e elétrons, mediante moléculas de água, que age como uma base de Lewis, ou doador de elétrons. 
c:&D (Seção 16.11) As outras bases de Lewis que não a água também podem interagir com os íons metálicos, especi

almente com os íons de metais de transição. Tais interações podem afetar drasticamente a solubilidade de um sal 
metálico. O AgCI, por exen1plo, que ten1 KP, = 1,8x10-10

, se dissolverá na presença de an1ônia aquosa porque Ag+ 
interage com a base de Lewis~ como mostrado na Figura 17.19. Esse processo pode ser visto como a soma de 
duas reações, a dissolução de A.gO e a interação ácido-base de Lewis entre Ag' e NH3. 

AgCl(s) ~ Ag+(aq) + Cr(aq) 

Ag ... (nq)+2NH
3 
(nq) Ag(NH

3 
)

2
- (nq) 

Total: AgCl(s) + 2NH
3 
(nq) Ag(NH

3 
)

2 
~(nq) + Cl - (nq) 

[17.21] 

f17.22] 

[17.23] 

A presença de NH3 impulsiona a reação, a dissolução de AgCl, para a direita à medida que Ag .. (aq) é consumi
do para forinar Ag(NH3) 2+. 

Para uma base de Lewis como NH3 aumentar a solubilidade de um sal metálico, ela deve ser capaz de interagir 
mais fortemente com o íon metáUco do que a água. NH3 deve ser capaz de deslocar as moléculas de solvatação de 
H 20 c:&D (Seções 13.11 e 16.11) para que Ag(NH

3
) 2 • se forme: 

Ag+(aq) + 2NH3(aq) Ag~)2 .. (nq) [17.24] 
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Figura 17.19 Uma solução saturada 
de AgCI em contato com AgCI sólido. 
Quando a amônia concenlrada é 
adicionada, os íons Ag"" são 
consumidos na formação do íon 
complexo Ag(NH3) 2". A remoção dos 
íons Ag• da solução puxa o equilíbrio 
de dissolução para a direita, como 
mostrado na Equação 17.24, fazendo 
com que AgCI se dissolva. A adição de 
amônia suficiente resulta na completa 
dissolução de AgCI sólido. A arte 
molecular mostra AgCI sólido sendo 
dissolvido pela adição de NH3• 

• 

(a) (b) 

• 

Un1 agrupamento de um íon metálico e as bases de Lewis ligadas a ele, como Ag{NH3)2+, é chamado íon com
plexo. A estabilidade de tun fon complexo em solução aquosa pode ser julgada pelo tamanho da constan.te de equi
líbrio para sua formação a partir do íon n1e táJico hidratado. Por exemplo, a cons tante de equilibrio para a formação 
de Ag(N H3) 2 • (Equação 17.24) é 1,7 x 107

: 

[17.25) 

A cons tante de equilíbrio para esse tipo de reação é chamada constante de formação, ~. As cons tantes de fo r
mação para vários íons complexos estão relacionadas na Tabela 17.1. 

TABELA 17.1 Constantes de formação para alguns íons complexos metálicos em água a 25 ºC 

Íon complexo ~ Equação em equilJbrio 

Ag(NH3}i' 1,7X107 Ag•(aq) + 2NH3(nq) Ag(NH3) 2•(nq) 
Ag(CN)2- 1 X 1021 Ag' (aq) +2CN"(nq) Ag(CN)2-(aq) 
Ag(S20 3)i3- 2,9 x 1013 Ag .. (aq)+ 2520 3

2-(nq) Ag(S20 3)z3-(nq) 

Cd Br/- 5X103 Cd2+(nq) + 4Br"(nq) CdBr4
2"(nq) 

Cr(OH)4- 8X1029 Cr:i+(aq) + 40tr Cr(OH)4"(aq) 
Co(SCN)}- 1 X 103 Co2•(nq) + 4SCN"(nq) Co(SCN)4 

2"(aq) 

Cu(NH3)4
2

' 5 X 1012 Cu2' (nq) + 4NH~(nq) Cu(NHJ)}+cnq) 
Cu(CN)

4
2
- ] X 1025 Cu2•(nq) + 4CN"(nq) Cu(CN)/"(aq) 

Ni(NH3)/• },2 X 109 Ni1•(nq) + 6NH3(aq) Ni(NH:J6
2.(nq) 

Fe(CN)
6

4
- ] X 103.S ' Fe-' (aq) + 6CN'"(nq) Fe(CN)6 "-(aq) 

Fe(CN)
6
J- 1 X 1042 Fe~(nq) + 6CN"(nq) Fe(CN)6J-(nq) 
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COMO FAZER 17.14 

Calcule a cOJlcentração de Ag· presente em solução no equjlibrio quando amôrua concentrada é adicionada à solução 
de 0,010 n1ol / L de AgN03 para fornecer uma concentração no equilíbrio de [NH.J = 0,20 mol /L. Despreze a pequena 
variação de volume que ocorre quando NH3 é adicionado. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se determinar qual concentração de íon prata aquoso permanecerá sem se combinar 
quando a concentração de amônia é trazida para 0,20 mol/ L em uma solução origina!Jnente de 0,010 mol/ L de 
AgN03. Como T<t para a formação de Ag(Nl-1~2+ é bastante grande, começare1nos supondo que praticamente todo o 
Ag• é convertido emAg(NH3)2• , de acordo com a Equação 17.24, e abordando o problema como se estivéssemos inte
ressado na dissocinçffo de Ag(NH3) 2., e não sua fonnnçffo. Para facilitar essa abordagem, precisaremos reverter a equa
ção para representar a formação de Ag• e NH3 a partir de Ag(NH3) 2' e também fazer a variação correspondente à 
constante de equilíbrio. 

Ag(NH3)2 •(nq) ::::::::= Ag-(nq) + 2NH3(nq) 
1 l -s 

- = 7 = 5,9 xlO 
K1 1,7 x10 

Se inicialmente fAg+] é 0,010 mol/L, então [Ag(NH3)z+J será 0,010 mol/L após a ailiçào de NH3• Agora construímos 
uma tabela para resolver esse problema de equilíbrio. Observe que a concentração de NH, dada no problema é un1a 
concentração no equilíbrio em vez de inicial. 

Resolução: 

+ 
fnicial 0,0JO mol/L Omol/L 
Variação -x mol/L +x n1ol / L 
Equilíbrio 0,010-x mol/L xmol/L 0,2011101/L 

Corno a concentração de Ag• é muito pequena, podem.os ignorar xern comparação a 0,010. Portanto, 0,010-x ~0,010 
mol/L. Substituindo esses valores na expressão da constante de equilíbrio para a dissociação de Ag(NH3) 2 •,obtemos: 

[Ag .. JlNH1l2 = (x)(0,20)2 = S 9 x 10-s 
fAg(NH,)t J 0,010 ' 

Resolvendo para x, obtemos x = 1,5x10-18 mol / L = [Ag' ]. Assin1, a formação do complexo Ag(NHJ)2+ reduz drastica
mente a concentração de íon Ag· livre na solução. 

PRATIQUE 

Calcule [Cr3+] em equilJbrio com Cr(OH)4- quando 0,010 molde Cr(N03)3 for dissolvido em um Litro de solução tam
ponada a um pH 10,0. 
Resposta: 1 xl0-16 mol/L 

A química e a vida Cárie dentária e fluoretação 

O esmalte dos dentes consLo:;te principalmente em um rru
neraJ chamado hidroxiapati.ta, Ca10(P0~)6(0H)2• Ele é a subs
tância mais dura no corpo. As cavidades dos dentes são 
provocadas quando o esmalte do dente se dissolve. 

Ca10(P0~)6(0H)z(s) + 8H'(a~ ---+ 
lOCa •(nq) + 6HPO/-(nq) + 2H20(/) 

Os íons Caz,_ e HP0.1
2
- resultantes dispersam-se do esmal

te dos dentes e são carregados pela saliva. Os ácidos que ata
cam a hldroxiapatita são formados pela ação de bactérias 
especificas nos açúcares e outros carboidratos presentes na 
placa que aderem aos dentes. 

O íon fluoreto, presente na água potável, na pasta de den
tes e em outras fontes, pode reagir com a h.idroxipatita para 
formar fluoroapatita, Ca 10(P04) 6F2• Esse mineral, no qual F 
substituiu OH"", é muito mais resistente ao ataque de éÍcidos 

porque o íon fluoreto é uma base de Br0nsted_.Lowry muito 
mais fraca que o íon hidróxido. 

Como o íon fluoreto é Lnuito eficiente na prevenção das 
cavidades, ele é ailicionado na água de abastecimento público 
de muitos lugares para fornecer uma concentração de 1 mg/L 
(1 ppn1). O composto adicionado pode ser NaP ou NaiSiF6• 

Na~SiP0 reage com água para liberar íons fluoreto pela se
guinte reação: 

SiF6
2-(nq) + 2H20(/) 6P-(11q) + 41-r(nq) + Si02(s) 

Aproxima damente 80o/o de todos os cremes dentais agora 
vendidos nos Estados Urudos contêm compostos de fluore
to, geralmente no nível de 0,1°/o de fluoreto em massa. Os 
compostos n1ais comw1s são o fluoreto de sóilio (NaF), o mo
nofluorofosfato de sóilio (Na2P03F) e o fluoreto estanoso 
(SnPi). 
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A regra geraJ é de que a solubilidade de sais metálicos aumenta na presença de bases de Lewjs apropriadas, 
como NH31 C~ ou O~, se o metal formar um complexo com a base. A habilidade dos íons metálicos para formar 
complexos é um aspecto extremamente importante na química dessas espécies. No Capítulo 24 daremos uma olha
da mais d.e perto nos íons complexos. Naquele capítulo e em outros veremos as aplicações dos íons complexos em 
áreas como a bioquímica, a metaJurgia e a fotografia. 

Anfoterismo 

AJguns lúdróxidos e óxidos metálicos relativamente insolúveis em água neutra dissolvem-se em soluções alta
mente ácidas e aJtamente básicas. Essas substâncias são solúveis em ácidos e bases fortes porque elas próprias são 
capazes de se comportar como ácido ou como base; elas são anfóterns. a:10 (Seção 16.2) As substâncias anfóteras in
cluem óxidos e hidróxidos de AJ3 

... , Crl+, Zn2 
... e Sn2

' . 

Essas espécies dissolvem-se em soluções ácidas porque elas contêm ânions básicos. Entretanto, o que torna os 
óxidos e hidróxidos anfóteros especiais é que eles também se dissolvem em soluções fortemente básicas (Figura 
17.20). Esse comportamento resulta da formação de ânions complexos contendo vários (normalmente quatro) 
hidróxidos ligados ao íon metálico. 

[17.26] 

O anfoterismo é normalmente explicado pelo comportamento das moléculas de água que circundam o íon me
tálico e que estão ligadas a ele por interações ácido-base de Lewis. - (Seção 16.11) Por exemplo, Al3+(aq) é mais 
precisamente representado como Al(H20)6

3+(nq) porque seis moléculas de água estão ligadas a A13
.,. em solução 

aquosa. Lembre-se, da Seção 16.11, de que esse íon hidratado é um ácido fraco. À medida que uma base forte é adi
cionada, AJ(H20)63+ perde prótons de maneira gradual, formando eventualmente Al(H20)3(0H)3 neutro e insolú
velem água. Essa substância se dissolve pela remoção de um próton adicional para formar o ânion Al(H20)2(0H)4- . 

As reações que ocorrem são como seguem: 

(a) (b) (c) 

' Figura 17.20 A medida 'IBe NaOH é 
adicionado à solução de AI (a), 
forma-se um precipitado de Al(OH) 3 
(b). À medida que mais NaOH é 
adicionado, Al(OH)3 se dissolve ( c), 
demonstrando o anfoterismo de 
Al(OH)3• 
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Al(H20)6:i+(aq) + OI-í(aq) Al(H20)5(0H)2•(aq) + H20(/) 

Al(H20)5{0H)2•(aq) + OH"(aq) Al(H20)4(0H)2 •caq) + H 20(/) 

Al(H20)4(0H)2+(aq) + OW(aq) Al(H20 )3(0H), (s) + H20(/) 

Al(H20)1(0 H),(s) + OI-í(aq) A1(8i0)2(0H)4-(aq) + H20(/) 

A remoção de prótons adicionais é possível, mas cada reação s ucessiva ocorre menos rapidamente do que a an-, 
terior. A medida que a carga no ion toma-se mais negativa, torna-se mais difícil remover um próton carregado po-
sitivamente. A adição de um ácido reverte essas reações. O próton se junta sucessivamente para converter os 
grupos OJ-r em I-f20, eventualmente formando novamente AJ{I-f20)6

3
'. A prática comum é simplificar as equações 

dessas reações excluindo as moléculas de água ligadas. Geralmente escrevemos Al:J. em vez de AJ(H20)6
3
+, 

Al(OH)3 em vez de Al(H20)3{0H)31 Al(OI-1)4- em vez de Al(I-I20)2{0H)4- , e assin1 por diante. 
A extensão na qual um hidróxido metálico insolúvel reage com ácido ou base varia con1 o íon metálico em 

particular envolvido. Muitos hidróxidos metálicos - Ca(OH)v Fe(OI-I)2 e Fe(OH)3 - são capazes de dissolver 
uma solução ácida, mas não reagem com excesso de base. Esses hidróxidos não são anfóteros. 

A purificação do minério de alumínio na fabricação do alumínio metálico fornece uma aplicação interessante 
da propriedade do anfoterismo. Como temos visto, Al(OH)3 é anfótero, enquanto Fe(OI-f)3 não. O alumínio é en
contrado em grandes quantidades como minério de bauxita, que é praticamente Al20 3 com algumas moléculas de 
água adicionais. O minério é contaminado com Fez03 como uma impureza. Quando a bauxita é adicionada à so
lução fortemente básica, A403 dissolve-se porque o a ltu:nítlio forma íons complexos, como Al(OH)4- . Entretanto, 
a impureza de Fez03 não é anfótera e permanece como sólido. O hidróxido de alumínio é, depois, precipitado 
pela adição de un1 ácido. O llidróxido pttrificado recebe tratamentos adicionais e eventualn1ente produz alunúnio 
metálico. - (Seção 23.3) 

17.6 Precipitação e separação de íons 

O equilíbrio pode ser atingido con1eçando com as substâncias de qualquer lado de uma equação química. 
O equilíbrio entre BaS04(s), Ba2•(aq) e 504

2-(aq) (Equação 17.15) pode ser atingido com BaS04 sólido. Ele tam
bém pode ser atingido começando com as soluções dos sais contendo Ba2

• e 504
2
- , digamos BaCJ2 e Na2S04• Quan

do essas duas soluções são misturadas, BaS04 precipitará se o produto das concentrações dos íons, Q = 
[Ba2·][so~21, for maior que K"'. 

O uso do quociente de reação, Q, para determinar o sentido JlO qual a reação deve prosseguir para atingir o 
equilibrio foi. abordado anteriorm.ente . ._. (Seção 15.5) As possíveis .relações entre Q e Kps são resumidas como se
gtte: 

Se Q > Kps, ocorre precipitação até que Q = K,,.. 
Se Q = K,,., existe equiliôrio (solução saturada). 
Se Q < K,,., dissolve-se o sólido até que Q = fS,,. 

COMO FAZER 17.15 

Haverá formação de um precipitado quando 0,10 L de 8,0 x io-3 mol /L de Pb(N03h for adicionado a 0,40 L de 5,0 x10-3 

mol/L de Na2S04? 

Solução 

Análise: o problema pede que determinemos se um precipitado será ou não formado quando duas soluções de sal 
forem con1binadas. 

Planejamento: deven1os determinar as concentrações de todos os íons imediatan1ente na ocasião da mistura das solu
ções e comparar o valor do quociente de reação, Q, com a constante do produto de solubilidade para qualquer produ
to potencialmente insolúvel. Os possíveis produtos de metátese são PbS04 e NaN03• Os sais de sódio são bastante 
solúveis; entretanto, PbS04 tem K1~ de 6,3 x10-7 (Apêndice D) e precipitará se as concentrações dos íons Pb2

' e so}· fo
rem altas o s uficiente para que Q exceda KP, para o sal. 

Resolução: quando duas soluções são misturadas, o volume total torna-se 0,10 L + 0,40 L = 0,50 L. A quantidade de 
matéria de Pb2

' em 0,10 L de 3,0x 10-3 mol/L de Pb(NOJ 2 é: 

(0,10 L) ( 8,0 x10-3 ~º1) = 8,0 x 10-' mo) 
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A concentração de Pb2
' em. 0,50 L de mistura é, portanto, 

A quantidade de maté ria de S04 
2
- é: 

[Pbz•] = 8,0x10-1 mol=1,6 x 10.;l nlol /L 
0,50L 

(0,40 L) ( 5,0 x 1 O 3 mLol ) = 2,0 x l0"3 mol 

Portanto, [SOq 2·1 em 0,50 L de mistura é: 

Temos, então, 

Q > K.,, PbSO~ precjpitará. 

PRATIQUE 

[SO~ z-1 = 2,0 x l0-3mol = 4,0 x 10-J mol/L 
0,50 L 

Haverá a formação de precipitado quando 0,050 L de 2,0x10' 2 mol/L de NaF for misturado com 0,010 L de 1,0 x 10·2 

mol/L de Ca(N03) 2? 

Resposta: sim, porque Q = 4,6 xl0-11 é maior que K,,. = 3,9 xl0- 11
• 

Precipitação seletiva de íons 
Os íons podem ser separados uns dos outros com base nas solubilidades de seus sais. Considere uma solução 

contendo tanto Ag• quanto Cu2
'. Se HCl é adicionado à solução, AgCI (K,,, = 1,8 x 10-1º) precipita, enquanto Cu2

+ 

permanece em solução porque CuC~ é solúvel. A separação de íons em uma solução aquosa usando um reagente 
que forma un1 precipitado com um ou poucos íons é d1amada precipitação seletiva. 

COMO FAZER 17.16 

Uma solução contém 1,0 x10·2 mol / L de A~+ e 2,0 xl 0· 2 mol / L de Pb2+. Quando Cr é adicionado à solução, tanto AgCL 
(K,H = 1,8X1cr1º) quanto PbC4 (K,,. = 1,7 xlO ) precipitam da solução. Qual a concentração de cr necessária para iniciar 
a precipitação de cada sal? Qual sal precipita primeiro? 

Solução 

Análise: pede-se deterrrunar a concentração de Cr necessária para iniciar a precipitação a partir de uma solução con
tendo fons Ag' e Pb11 e qual cloreto metálico iniciará a precipitação primeiro. 

Planejamen to: dados os valores de K para os dois precipitados possíveis, somando aos dados de concentrações dos 
(o.ns n1e tálicos, podemos calcular quaf seria a concentração de íon cr necessária para começar a precipitação de cada 
um. O sal que necessita da menor concentração de íons cr precipitará primeiro. 

Resolução: para AgO, temos: 

K,~ = [Ag-J(Cll = 1,8 x10·10 

Como [Ag ' ] = 1,0 xl0-2 mol / L, a maior concentração de o · que pode estar presente sem causar a precipitação de AgCI 
pode ser calculada a partir da expressão de K,~· 

K"" = (1,0x10-2)[cr1 = 1,8x10· 10 

rcr] = 1'8 X io-IO = 1 8 X 10-8 mol/ L 
1,0 X 10"2 / 

Qualquer Cl" acima dessa concentração muito pequena fará com que AgCI precipite da solução. Procedendo de ma
neira similar para PbCl21 temos: 

K,., = f Pb2·uc112 = 1,7x10-s 

f2,0X10-1.)(012 = 1,7X10-S 

[012 = 1,7 ><10-' = 8 5 xlO-" 
2 0 X 10-2 ' 
' 

[0- ) = ~8,5 x10-c = 2,9x10...z mol/L 

Portanto, uma concentração de cr acima de 2,9 x 10·2 mol/L provocará a precipitação de PbClz. 
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Comparando as concentrações de cr necessárias para precipitar cada sal, vemos que, à medida queCr é adicionado à 
solução, AgCI Erecipitará primeiro porque necessita de uma concentração muito n1enor de cr. Assim, Ag+ pode ser 
separado de Pb2

• pela adição lenta de cr até que reri esteja entre 1,8X10-s mol/L e 2,9 X 10-2 moJ / L. 

PRATIQUE 

Uma solução consiste em 0,050 mol/L de Mg2
' e 0,020 mol/L de Cu2

• . Qual íon precipitará primeiro à medida que 
Ol-r for adicionado à solução? Qual a concentração de Ol-rnecessária para começar a precipi tação de cada cátion? (K

1
,.= 

1,8x10-•1 para Mg(OH)2 e K,. = 2,2 x J 0-20 para Cu(OH)i.) 

Resposta: Cu(OH)2 precipita primeiro. Cu(OH)i começa a precipitar quando fOHl excede 1,0x10..JJ mol/ L; Mg(OH)2 
começa a precipitar quando fOHl excede 1,9 x 10-s mol/L. 

O íon sulfeto é geralmente usado para separar íons metálicos porque as solubilidades dos sais de sulfetos 
estendem-se sobre urna grande faixa e dependen1 enormemente do pH da solução. Cu2

+ e Zn2 
.. , por exemglo, 

podem ser separados borbulhando-se H2S gás pela solução propriamente acidificada. Como CuS (K,,. = 6x10 7
) é 

menos solúvel que ZnS {K
1
,. = 2 x 10-25

), CuS precipita da solução acidificada (pH = 1), enqitanto ZnS não precipita 
(Figura 17.21): 

Cu2•(nq) + ~S(aq) ~ CuS(s) + 2H'"(nq) [17.27] 

CuS pode ser separado da solução de Zn2
'" por filtração. CuS pode, então, ser dissolvido usando alta concentra

ção de~, deslocando o equilíbrio mostrado na Equação 17.27 para a esquerda. 

17.7 Análise qualitativa para elementos metálicos 

Neste capítulo temos visto vários exemplos de equilíbrios envolvendo íons metálicos em solução aquosa. No 
final da seção anterior olhamos rapidamente como os equilibrios de solubilidade e a formação de íons complexos 
podem ser usados para detectar a presença de íons metálicos específicos em solução. Antes do desenvolvimento 
da instrumentação analítica moderna, era necessário analisar misturas de metais em amostras pelos chamados 
métodos por via úmida. Por exemplo, uma amostra metálica que poderia conter vários elementos metálicos era 

52-

(a) (b) 

Remoção do 
CuSe 

aumento 
dopli 

(c) 

Figura 17.21 (a) Solução contendo 
Zn2+(aq) e Cu2+(aq). (b) Quando H2S é 
adicionado à solução cujo pH é maior 
que 0,6, CuS precipita. (c) Após Cus 
precipitado ser removido, o pH é 
aumentado, permitindo que ZnS 
precipite. 



642 Química: a ciência cen tral 

dissolvida em uma solução de ácido concentrado. Essa solução era, depois, testada de maneira sistemática para 
detectar a presença de vários íons metálicos. 

A análise quali tativa determina apenas a presença ou ausê11cia de um íon metálico específico, enquanto a 
análise quantitativa determina a quantidade de certa substância que está presente. Os métodos por via úmida 
de análise qualitativa têm se tornado menos importantes como meio de análise. Entretanto, eles são mtLito usa
dos em programas de laboratório de química geral para llustrar os equilibrios, para ensinar propriedades de íons 
n1etálicos comuns em solução e desenvolver habilidades no laboratório. Normalmente, tais análises prosseguem 
em três estágios. (1) Os íons são separados em dois grupos amplos com base nas propriedades de solubilidade. (2) 
Os íons individuais em cada grupo são separados seletivamente em membros de dissolução no grupo. (3) Os íons 
são identificados por meio de testes específicos. 

Um esquema no uso geral divide os cátions comuns em cinco grupos, como mostrado na Figtua 17.22. A or
dem de adição dos reagentes é importante. As separações mais seletivas - as que envolvem o m.enor número de 
íons - são realizadas primeiro. As reações usadas devem prosseguir até próximo do fim de forma que qualquer 
concentração dos cátions que permanecem em solução seja muito pequena para interferir com os testes subseqüen
tes. V an1os dar uma olhada de perto em cada un1 desses cinco grupos de cátions, exanlli1ando rapidamente a lógica 
usada nesse esquema de análise qualitativa. 

1. Cloretos insollÍveis: dos íons metálicos comuns, apenas Ag+, Hg2
2
+ e Pb2

+ formam cloretos insolúveis. Q uan
do HCl diluído é adicionado à mistura de cátions, conseqüentemente, apenas AgCL, Hg2Cli e PbCl2 p recipi-

Figura 17.22 Esquema de análise 
qualitativa para separação de cátions 
em grupos. 

Agt, Pbz+, Hg22+ 

Cu2+, Bi3+, Cd2• , Pb2 ... , Hg2t, H2As03 -, As04~, Sb3+, Sn2•, Sn4+ 

At3•, Fe2•, Fe:tt, Co2", Ni2•, cr3+, Zn2•, Mn2• 

Ba2+, Ca2-'-, Mg2+ 

Na• , K+, Nf4+ 

Precipitado 

Grupol
Cloretos insolúveis: 
AgCl, Hg2Cl21 PbCl2 

Precipitado 

Grupo 2 - SuJfetos insolúveis 
em ácidos: CuS, Bi~ CdS, 
PbS, HgS, A52S3, Sb2S3, SnS2 

Precipitado 

Grupo 3 - Sulfetos e hidróxidos 
insolúveis em bases: Al(OH)3, Fe(OH):v 

Cr(OH)3, ZnS, NiS, CoS, MnS 

Precipitado 

Grupo 4 - fosfatos 
insolúveis: Ba3(P04)21 

Ca3(P04)2, MgNH4P04 

-

Adição de 6 n1ols/L de HCI 

Cátions restantes 

Adição de I-125, 
0,2 mol/ L de HO 

Cátions restantes 

Adição de 
(NH,i)iS, pH = 8 

Cátions restantes 

Adição de 
(NH4)2HP04, NH3 

Grupo 5 - fons de metais 
alcalinos e NH4 +: 
Na+, K+, NH.i + 
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tarão, deixando os outros cátions em solução. A ausência de um precipitado indica que a solução inicial 
não continha Ag•, Hg2

2
• e Pb2

+. 

2. Sulfetos insolúveis e111 ácidos: após qualquer cloreto insolúvel ter sido removido, a solução restante, agora 
ácida, é tratada com H2S. Apenas os sulfetos metálicos mais insolúveis -CuS, BiiS3, CdS, PbS, HgS, As2S3, 

Sb2S3 e SnS2 - podem precipitar. (Obser ve os valores mui to pequenos de ~para alguns desses sulfetos no 
Apêndice D.) Os íons metálicos cujos sulfetos são de alguma forma mais solúveis - por exemplo, ZnS ou 
NiS - permanecem em solução. 

3. Hidróxidos e sulfetos inso/1íveis e1n base: depois que a solução é filtrada para remover qualquer sulfeto insolú
vel em ácido, a solução restante é ligeiramente alcalinizada e (NH~)2S é adicionado. Nas soluções básicas a 
concentração de s2

- é maior que em soluções ácidas. Assim, faz-se com que os produtos iônicos para mui.tos 
dos sulfetos 01ais solúveis excedam seus valores de K ps e a precipitação ocon·a. Os íons metálicos :Erecipita
dos nessa etapa são Al3

• , cr3•, Fe3
• , Zn2

• , Ni2
• , Co2

• e Mn2
• . (Na realidade, os íons AJ3

• , Fe3
• e Cr +não for

mam sulfetos insolúveis; em vez disso, eles são precipitados como hidróxidos insolúveis ao mesmo 
tempo.) 

4. Fosfatos i11solúveis: nesse ponto a solução contém apenas íons metálicos dos grupos lA e 2A da tabela r,e
riódica. A adição de (NH~)2HPO~ à solução básica precipita os elementos do grupo 2A Mg2

• , Ca2
• , Sr ~ e 

Ba2
• porque esses metais formam fosfatos insolúveis. 

5. Os ío11s dos 111etais alcalinos e NHJ •:os íons que permanecem após a remoção dos fosfatos insolúveis formam 
um pequeno grupo. Podemos fazer um teste individual para cada íon. Um teste de chama pode ser usado 
para determinar a presença de I<+, por exemplo, porque a chama torna-se violeta, cor característica se~ es
tiver prese11te. 

Separação e teste adicional são necessários para determinar quais íons estão presentes em cada um dos grupos. 
Considere, por exemplo, os íons insolúveis do grupo do cloreto. O precipitado contendo os cloretos metálicos é fer
vido em água. PbCl2 é ligeiramente solúvel em água quente, enquanto AgCl e Hg2Cl2 não o são. A solução quente é 
filtrada, e uma solução de NazCrO~ adicionada ao filtrado. Se Pb2

• estiver presente, forma-se um precipitado ama
relo de PbCr04 • O teste para Ag+ consiste em tratar o cloreto metálico com amônia diluída. Apenas Ag• forma um 
complexo com amônia. Se AgCl estiver presente no precipitado, ele se dissolverá na solução de amônia. 

(17.28] 

Depois do tratamento com amônia, a solução é fiJtrada, e o filtrado é acidificado com ácido nítrico, que remove 
a amônia da solução pela formação de NH4 • . Assim, libera-se Ag•, que reage com cloreto, formando i1ovamente o 
precipitado de AgO. 

[17.29) 

As análises para íons individuais nos sulfetos insolúveis em ácidos e en1 base são um pouco mais complexas, 
mas os mesmos priJ1cípios gerais estão envolvidos. Os procedimentos detalhados para realizar tais análises são da
dos em muitos manuais de laboratório. 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

Uma amostra de 1,25 L de HCL gás a 21 ''Ce0,950 atm é borbulhada através de 0,500 L de uma solução de 0,150 mol/ L 
de NH3 . Supondo que todo o HCl dissolve-se e que o volume da solução permanece 0,500 L, calcule o pH da solução 
resultante. 

Solução A quantidade de matéria de .HCI gás é caJcuJada a partir da Lei de gás ideal. 

11 
= PV = (0,950 atn1 )(1,25 L) = o,0492 molde HCl 

RT (0,0821 L atm/ mol K)(294 K) 

A quantidade de matéria de NH:i na solução é dada pelo produto do volume da solução e sua concentração. 

Quantidade de matéria de NH3 = (0,500 L)(O, 150 molde NH3 / L) = 0,0750 mo! de NH3 

O ácido HCL e a base NH3 reagem, transferindo um próton de HCI para NH" produzindo íons NH; e cr. 
HCl(g) + NH3(11q) NH4 · caq) + cr(aq) 

Para detern1inar o pH da solução, primeiramente calculamos a quantidade de cada reagente e cada produto presente 
ao final da reação. 
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Antes da reação: 0,0492 mol 0,0750 mol O mol O mol 

HCJ(g) + NH3(aq) NH,+(aq) + Cr(aq) 

Depois da reação: O mol 0,0258 mol 0,0492 mol 0,0492 mol 

Assin1, a reação produz uma solução contendo uma m.is tu.ra de NH;v NH4 • e cr. NH3 é uma base fraca (Ki. = 1,8x10-?), 
NH; é seu ácido conjugado e c1- não é ácido nem básico. Conseqüentemente, o pH depende de [NH3] e de 
[NH"1 . 

[~] = 0,0258 n1ol de NH3 = O,OSl6 mol/L 
0,500 L de solução 

[NH"•] = 0,0492 molde NH,' = 0,09B4 mol/L 
0,500 L de solução 

Podemos calcular o pH usando Kb para NH3 ou K. para NH4'. Usando a expressão de K,,, temos: 

+ rizO(L) + OK"(aq) 

lrriciaJ 0,0516 mol/L - 0,0984 mol/L o 
Variação -x mol/L - +x mol/L +x 1nol /L 

EquiHbrio (0,0516- x) mol/ L - (0,0984 + x) mol/L x mol/ L 

Kb = fNH: 1roH-1 = (0,0984 + x)(x) <=< (0,0984)x = 1,8 X 10~~ 
[NH3] (0,0516 - x) 0,0516 

x = [Ol-M = (0,0516)(1,8x10-s)=94x10'"" mol/L 
. i J 0,0984 ' 

Conseqüentemente, pOH =-log (9,4x10-6) = 5,03 e pH = 14,00- pOH = 14,00 - 5,03 = 8,97 

Resumo e termos-chave 

Seção 17.1 Neste capítulo consideramos vários tipos 
importantes de equili1>rios que ocorrem em solução 
aquosa. A ênfase primária teo1 sido em equillôrios áci
do-base em soluções contendo dois ou mais solutos e nos 
equluôrios de solubilidade. A dissociação de um ácido 
fraco ou uma base fraca é reprimida pela p resença de um 
eletrólito forte que fornece um íon comun1 ao equilíbrio. 
Esse fenômeno é chamado efeito do .íon comum. 

Seção 17.2 Um tipo particularmente importante de 
mistura ácido-base é a de um par ácido-base conjugado 
fraco. Tais misturas funcionam como soluções-tampão 
(tampões). A adição de pequenas quantidades de um áci
do forte ou uma base forte à solução-tampão provoca 
tão-somente pequenas variações no pH porque o tampão 
reage com o ácido ou a base adicionada. (As reações 
ácido forte-base forte, ácido forte-base fraca e ácido fra
co-base forte prosseguem praticamente até se completa
rem.) As soluções-tampão são geralmente preparadas a 
partir de uma base fraca e um sal daquela base. Duas im
portantes características de uma solução-tan1pão são a 
capacidade de tampão e pH. O pH pode ser calculado 
usando K. ou Kb. A relação entre o pl:-1, o pK. e as concen
trações de um ácido e respectiva base conjugada pode ser 
expressa pela equação de Henderson-Hasselbalch: 

[base] 
pH = pK. + log , . 

1
. 

[ac1do 

Seção 17.3 O gráfico de pH de um ácido (ou base) em 
função do volume de base (ou ácido) adicionada é chama
do curva de titulação de pH. As curvas de tinuação aju
dam na seleção de um indicador apropriado para uma 
titulação ácido-base. A curva de titulação de titulações de 
um ácido forte-base forte ou ácido fraco-base forte exi
bem un1a variação grande no p!-1 na vizinhança imediata 
do ponto de equivalência; no ponto de equivalência para 
essa titulação, pH = 7. Para titulações de ácido forte-base 
fraca ou ácido fraco-base forte, a variação de pH na vizi
nhança do ponto de equivalência não é muito grande. 
AJém disso, o pH no ponto de equivalência não é 7 em ne
nhum desses casos. Em vez disso, é o pH da solução do sal 
que resulta da reação de neutralização. É possível calcular 
o pH em qualquer ponto da curva de titulação consideran
do-se primeiro a estequiometria da reação entre o ácido e 
a base para, em seguida, examinar o equilíbrio envolven
do as espécies do soluto restantes. 

Seção 17.4 O equilíbrio entre um composto sólido 
e seus íons em solução fornece um exemplo de equiü
brio heterogêneo. A cons tante do produto de solubi
lidade (ou simplesmente produto de solubilidade), 
KP•' é uma constante de equilíbrio que expressa quanti
tativan1ente a extensão na qual o composto se dissolve. 
KP, pode ser usado para calcular a solubilidade de um 
composto iônico, e a solubilidade pode ser usada para 
calcular K,,.. 
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Seção 17.5 Vários fatores experimentais, incluindo 
a temperatura, afetam as solubilidades de compostos 
iônicos em água. A solubilidade de um composto iônico 
ligeiramente solúvel diminui pela presença de um se
gundo soluto que fornece um íon comum (o efeito do 
íon comum). A solubilidade de coo1postos contendo 
ânions básicos atLmenta à medida que a solução tor
na-se mais ácida (à medida que o pH diminui). Os sais 
com ã.nions de basicidade desprezível (os ã.nions de áci
dos fortes) não são afetados pelas variações de pH. 

A solttbilidade de sais metálicos é também afetada 
pela presença de certas bases de Lewis que reagem com 
os íons metálicos para formar íons complexos. A forma
ção de íon complexo em solução aquosa envolve a subs
tituição de moléculas de água ligadas ao íon metálico por 
bases de Lewis (como NH3 e CNl. A extensão na qual tal 
formação de complexo ocorre é expressa quantitativa
mente pela constante de formação para o íon complexo. 
Os hidróxidos metálicos anfóteros são os hidróxidos me
tálicos ligeiramente solúveis que se dissolvem com a adi
ção de ácido ou base. As reações ácido-base envolvendo 

Exercícios 

O efeito do íon comum 

17.1 (a) O que é o efeito do íon comum? (b) Dê um exemplo 
de um sal que pode díminuir a ionização de HN02 ein 
solução. 

17.2 (a) Considere o equilíbrio B(aq) + J-l20(aq) Hl3•(aq) 
+ Otr(aq). Usando o princípio de Le Châtelier, expli
que o efeito da presença de um sal de HB• na ioniza
ção de B. (b) Dê um exemplo de um sal que pode di
minuir a ionização de NH3 en1 solução. 

17.3 O pH aumenta, dinlinui ou permanece o mes rno 
quando cada um dos seguintes itens é adicionado? 
(a) NaN02 à solução de HN02; (b) (CH3NH3)Cl à so
lução de CH3NH2; (e) formato de sódio à solução de 
ácido fórmico; (d ) brometo de potássio à solução de áci
do bron1ídrico; (e) HCI à solução de NaC2H30 2• 

17.4 indique se o pH aumenta, diminLti ou permanece o 
mesmo quando adicionarnos: (a) Ca(C7H50 2h à solução 
de HC7H50 2; (b) nitrato de piridínio, (C5~H)(N03), à 
solução de piridina C5H~; (e) amônia à solução de áci
do clorídrico; (d) hidrogenocarbonato de sódio à solu
ção de ácido carbônico; (e) Na CIO~ à solução de NaOH. 

17.5 Usando a informação do Apêndice D, calcule o pH e a 
concentração de íon propionato, [C3lfs02l, de uma solu
ção de 0,060 mol/L de propionato de potássio (KC3l-fsOJ 
e 0,085 mol/L de ácido propiônico (HC3H50i). 

Tampões 

17.11 Explique por que un1a n1istura de HC:iH,0 2 e 
NaC2H 30 2 pode agir como tampão enquanto urna mis
tura de HCl e NaCI não. 

os grupos OK" ou H 20 ligados aos íons metálicos dão 
orige1n ao anfoterismo. 

Seção 17.6 A con1paração do produto iônico, Q, 
com o valor de K,,. pode ser usada para jttlgar se um pre
cipitado será formado quando as soluções são mistura
das ou se um sal ligeiramente solúvel se dissolverá sob 
várias condições. Forma-se precipitado q uando Q > K,,.. 
Os íons podem ser separados uns dos outros com base 
nas solubilidades de seus sais. 

Seção 17.7 Os elementos metálicos variam enorme
mente nas solubilidades de seus sais, no comportamento 
ácido-base e nas tendências de formar íons complexos. 
Essas diferenças podem ser usadas para separar e de
tectar a presença de íons em misturas. A anális e quaH
tativa determi11a a presença ou ausência de espécies eo1 
uma amostra, enquanto a análise quantitativa deter
mina quanto de cada espécie está presente. A análise 
qualitativa de íons metálicos na solução pode ser reali
zada separando-se os íons em grupos com base nas rea
ções de precipitação e anaHsando cada grupo para íons 
metálicos individuais. 

17.6 Usando a informação do Apêndice D, calcule o pH e a 
concentração de íon trin1etilamônio de wna solução de 
0,075 mol/L de trimetilamjna, (CH3h N. e d e 0,10 
mol/ L de cloreto de trimetilamônio, (CHJ3NHCI. 

17.7 Calcule o pH da seguinte soluções: (a) 0,160 mol/L de 
formato de sódio (NaCHOi) e 0,260 mol/L de ácido fór
mico (HCHO:z.); (b) 0,210 mol/ L de piridina (C5H5N) e 
0,350 n1ol / L de nitrato de piridínio (<;H5NHCI). 

17.8 Calcule o pH dos seguintes itens: (a) uma solução pre
parada pela combinação de 50,0 mL de O, 15 mol / L áci
do acético e 50,0 mL de 0,20 mol/ L de acetato de sódio; 
(b) uma solução preparada pela combinação de 125 mL 
de 0,050 mol/L de ácido fluorídrico con1 50,0 mL d e 
fluoreto de sódio. 

17.9 (a) Calcule a percentagem de ionização de 0,0075 
mol/ L de ácido butanóico (K. = 1,5 x10-s). (b) Calcule a 
percentagem de ionização de 0,0075 mol/L de ácido 
butanóico em uma solução contendo 0,085 mol/L de 
butanoato de sódio. 

17.10 (a) Calcule a porcentagern de ionização de 0,085 mol/L 
de ácido lático (K. = 1,4x10-1). (b) Calcu.le a porcenta
gem de ionização de 0,085 rnol / L de ácido lático em 
uLna solução contendo 0,050 mol/L de lacta to de sódio. 

17.12 Explique por que uma mistura de HCI e NaF pode atuar 
como tampão, mas uma mistura de :HF e NaCI não. 
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17.13 (a) Calcule o pHde um tampãode0,12 mol/Ldeácido láti
co e 0,11 mol/Lde lactato de sódio. (b) Calcule o p.Hde um 
tampão formado pela mistura de 85 mL de 0,13 mol/L de 
ácido lático com 95 mL de 0,15 mol/ L de lacta to de sódio. 

17.14 (a) Calcule o pH de um tampão que é 0,100 mol/L de 
NaHC03 e 0,125 mol/ L de NaC2C03• (b) Calcule o pH 
de unia solução formada pela mistura de 55 mL de 0,20 
mo! / L de NaHC03 com 65 mL de 0,15 mol /LNazC03. 

17.15 Um tampão é preparado pela adição de 20,0 g de ácido 
acético (I-IC:iH30 1) e 20,0 g de acetato de sódio (NaC:zI-I30 i) 
em água suficiente para formar 2,00 L de solução. 
(a) Determine o pi-! do tampão. (b) Escreva a equação 
iônica completa para a reação que ocorre quando algu
mas gotas de ácido clorídrico são adicionadas ao tam
pão. (e) Escreva a equação iônica completa para a 
reação que ocorre quando algumas gotas de hidróxido 
de sódio são adicionadas ao tampão. 

17.16 Um tampão é preparado pela adição de 5,0 g de amônia 
(NH3) e 20,0 g de cloreto de amônio (NH.iCI) em água 
suficiente para formar 2,50 L de solução. (a) Qual é o 
pH desse tampão? (b) Escreva a equaç.ão iônica com
pleta para a reação que ocorre quando algumas gotas 
de ácido nítrico são adicionadas ao tampão. (e) Escreva 
a equação iônica co1npleta para a reação que ocorre 
quando algumas gotas de hidróxido de potássio são 
adicionadas ao tampão. 

17.17 Qual quantidade de matéria de hlpobromito de sódio 
(NaBrO) deve ser adicionada a 1,00 L de 0,050 mol/Lde 

Titulações ácido-base 

17.23 

17.24 

O gráfico nesse exerócio mostra as curvas de titulação 
para dois ácidos monopróticos. (a) Q ual curva é a do 
ácido forte? (b) Qual é o pH aproxin1ado no ponto de 
equivalência de cada titulação? (c) Como se comparam 
as concentrações origiJ1ais dos dois ácidos se 40,0 mL 
de cada um forem titulados até o ponto de equivalência 
com o mesmo volume d e base de 0,100 mol /L? 

12 

10 

8 
pH 

6 

4 

2 B 

10 20 30 40 50 60 
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Como a titulação de um ácido monoprótico forte com 
uma base forte difere da titulação de um ácid o mono-

ácido hipobromoso para formar uma solução-tampão 
de pH = 9,15? Suponha que não ocorra variação devo
lume quando NaBrO for adicionado. 

17.18 Quantos gramas de Jactato de sódio (NaC3Hs03) devem 
ser adicionados a 1,00 L de ácido lático para formar 
un1a solução-tampão com pH= 2,90? Suponha que não 
ocorra variação de volu.me quando NaC3H50 3 for adi
cionado. 

17.19 Uma solução-tampão contém 0,10 molde ácido acético 
e 0,13 molde acetato de sódio em 1,00 L de solução. (a) 
Qual é o pH desse tampão? (b) Qual é o pH do tampão 
após a adição de 0,02 n1ol de KOl-I? (e) Qual é o pH do 
trunpão depois da adição de 0,02 molde HNO,? 

17.20 Uma solução-tampão contém 0,12 molde ácido propiô
nico (HC3Hs02) e 0,10 mol de propionato de sódio 
(Na~HsOz) em 1,50 L de solução. (a) QuaJ é o pl-1 desse 
tan1pão? (b) Qual é o pH do tampão após a ad ição de 
0,01 mol de NaOl-I? (c) Qual é o pl~I do tampão após a 
adição de 0,01 molde Hl? 

17.21 (a) Qual é a razão entre HC03- e H2C03 no sangue de 
pH = 7,4? (b)Qualéa razão entre l-TC03- e H2C03em um 
corredor d: marat~n~ exausto cujo pI_:I do san&~e ~ 7,1? 

17.22 Um tampao, cons1sbndo em H2P04 e HP04- , a1uda a 
controlar o pH de fluidos fisiológicos. Muitos refrige
rantes carbonatados também usam esse sistema de 
tampão. Qual é o pJ-T de um refrigerante no qual os 
principais ingredientes do tampão são 6,5 g d e 
NaH2P04 e 8,0 g de Na2HP04 por 355 n1L de solução? 

prótico fraco com uma base forte em relação: (a) à quan
tidade de base necessária para atingir o ponto d e equi
valência; (b) ao pH no .início da titulação; (e) ao pH no 
ponto de equivalência; (d) ao pH após a adição de um 
ligeiro excesso de base; (e) à escolha do indicador para 
determinar o ponto de equivalência? 

17.25 Dois ácidos monopróticos, ambos con1 concentração de 
0,100 mol/L, são titulados com 0,100 mol/ L de NaOH. 
O pH no ponto de equivalência para HX é 8,8 e para HY 
é 7,9. (a) Qual é o ácido mais fraco? (b) Qual dos indica
dores na Figura 16.7 poderia ser usado para cada um 
desses ácidos? 

17.26 Suponha que 30,0 m L de uma solução de O, 10 mol/L de 
uma base fraca B que aceita um próton são titulados 
com uma solução de 0,10 mol/L de um ácido mono
prótico forte 1-lX. (a) Qual a quantidade de matéria de 
HX que foi adicionada até o ponto de equivalência? 
(b) Qual é a forma predominante de B no ponto de 
equivalência? (c) Qual é o fator que determina o pH no 
ponto de equivalência? (d) Qual indicador, fenolftaleina 
ou ve1melho de metila, apresenta maior p robabilidade 
de ser a melhor escolha para essa titulação? 

17.27 Quantos mililitros de 0,0850 mol/L de NaOH são ne
cessários para titular cada uma das seguintes soluções 
até o ponto de equivalência: (a) 40,0 mL de 0,0900 n1ol /L 
de l-lN03 ; (b) 35,0 mL de 0,0720 mol/L de HBr; (e) 50,0 
mLde uma solução que contém l,85 gde HCI por litro? 

17.28 Quantos miJjlitros de 0,1051nol/L de HO são necessá
rios para titular cada uma das seguintes soluções até o 
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ponto de equivalência: (a) 55,0 mL de 0,0950 mol/L de 
NaOH; (b) 23,5 nlL de 0,117 mol/L de KO.H; (c) 125,0 mL 
de uma solução que contém 1,35 g de NaOH por litro? 

17.29 Uma amostra de 20,0 1nL de uma solução de 0,200 mol/ L 
de HBr é titulada com uma solução de 0,200 1nol/L de 
NaOH. Calcule o pH da soluç.ão depois que os seguin
tes volumes de base foram adicionados: (a) 15,0 mL; 
(b) 19,9 mL; (c) 20,0 mL; (d ) 20,1 mL; (e) 35,0 mL. 

17.30 Uma amostra de 0,200 mol/ L de 30,0 mL de KOH é ti
tulada com uma solução de 0,150 mol / L de tICl04. Cal
cule o pH da solução depois que os seguintes volumes 
de ácido foram adicionados: (a ) 30,0 mL; (b) 39,5 tnL; 
(e) 39,9 mL; (d) 40,0 ml; (e) 40,1 mL. 

17.31 Uma a1nostra de 35,0 mL de 0,150 mol/ L de ácido acéti
co (HC2H 30J é titulada com un'a solução de O, 150 mol/L 
de NaOI-í. Calcule o pH. da solução depois que os se-

guintes volumes de base foram adicionados: (a) O mL; (b) 
17,5 mL; (e) 34,5 nl L; (d) 35,0 mL; (e) 35,SmL; (f) SO,OmL. 

17.32 Considere a titulação de 30,0 mL de 0,030 mol/L de 
NH3 com 0,025 mol/L de HCL Calctúe o pH da solução 
depois que os seguintes volumes de ti tulante foram 
adicionados: (a) O ml; (b) 10,0 mL; (c) 20,0 mL; (d ) 35,0 
mL; (e) 36,0 mL; (f) 37,0 mL. 

17.33 Calcule o pH no ponto de equivalência para titular so
luções de 0,200 mol/L de cada uma das seguintes base 
com 0,100 mol/ L de HBr: (a) hidróxido de sódio (NaOH); 
(b) hidroxiamina (NH20H); (e) anilina (C6H5NHJ. 

17.34 Calcule o pH no ponto de equivalência para titular so
luções de 0,100 mol/L de cada uma das seguintes bases 
com 0,080 mol / L de Na OH: (a) ácido bromidrico (HBr); 
(b) ácido lático (H~H503); (e) hidrogenocromato de só
dio (NaH.Cr04). 

Equilíbrios de solubilidade e fatores que afetam a solubilidade 

17.35 (a) Por que a concentração do sólido não dissolvido não é 
expUcitamente incluída na expressão da constante do 
produto de solubilidade? (b) Escreva a expressão para a 
constante do produto de solubilidade para cada um dos 
seguintes eletrólitos fortes: Agi, SrSO~, Fe(OH)2 e Hg2Br2• 

17.42 Calcule a solubilidade de LaF3 e1n gramas por litro em: 
(a) água pura; (b) uma solução de 0,025 mol/L de 
KF; (c) uma solução de 0,150 mol/L de LaC13. 

17.43 Calcule a solubilidade de Mn(OH)2 en1 g ramas por li
tro quando tamponado a un1 pH: (a) de 7,0 (b) de 9,5; 
(e) de 11,8. 

17.36 (a) Explique a diferença entre a solubiUdade e a cons
tante de produto de solubilidade. (b) Escreva a expres
são para a constante do produto de solubilidade para 
cada um dos seguintes compostos iônicos: MnCO:i
Hg(OH)2 e Cu3(P04)2· 

17.37 (a) Se a solubilidade molar de CaF2 a 35 uc é 1,24x10-a 
mol/ L, qual é o K,., a essa temperatura? (b) Encontra-se 
que 1,1 x 10-2 g de SrF2 dissolve-se por 100 mL de solu
ção aquosa a 25 ºC. Calctúe o produto de solubilidade 
para SrF2• (e) O Kp; de Ba(l0 3)i a 25 ºC é 6,0x10-10

• Qua l é 
a solubilidade de Ba(l03)i? 

17.38 (a) A solubilidade molar de PbBr2 a 25 ºC é 1,0 x 10-12 

mol /L. Calcule 1(,,.. (b) Se 0,0490 g de A.gI03se dissolve 
por litro de solução, calcule a constante do produto de 
solubilidade. (e) Usando o valor apropriado de K,,. do 
Apêndice D, calcule a solubilidade de Cu(OH)2 em gra
mas por litro de solução. 

17.39 1,00 L de uma solução saturada a 25 ºC com oxalato de 
cálcio (CaCi04) contém 0,0061 g de CaCi04• Calcule o 
produto de solubilidade para esse sal a 25 ºC. 

17.40 1,00 L de uma solução saturada a 25 ºC com iodeto de 
chtunbo(II) contém 0,54 g de Pbl2• Calcule o produto de 
solubilidade para esse saJ a 25 ºC. 

17.41 Usando o Apêndice D, calcule a solubilidade molar de 
AgBr em: (a) água pura; (b) unw solução de 3,0 x lcr2 
mol/ l de AgNO~ (e) uma solução de 0,10 mol/ L de NaBr. 

Precipitação; análise qualitativa 

17.51 (a) Ca(OH)2 precipitará de um solução se o pH de 
uma solução de 0,050 mol/L de CaC12 fo r ajustado 
para 8,0? (b) Ag2S04 precipitará quando 100 mL de 

17.44 Calcule a solubilidade molar de Fe(OH)i quando tam
ponado a um pH (a) de 7,0; (b) de 10,0; (e) de 12,0. 

17.45 Qual dos seguintes sais será substancialmente mais so
lúvel em soluções ácidas do que e1n água pura: (a) 
Zn CO)i (b ) ZnS; (e) Bil)i (d ) AgCN; (e) Ba3(P04}z? 

17.46 Para cada um dos seguintes sais ligeiramente solúveis, 
escreva a equação iô1úca líquida, se houver, para a rea
ção con1 ácido: (a) MnS; (b) PbF2; (e) AuCl;i; (d) 
Hg2Ci0~; (e) CuBr. 

17.47 A partir do valor de K1 listado na Tabela 17.l, calcule a 
concentração de Cu2

' em l,O L de solução que contém 
tm1 total de l x 10-J mo! de íon cobre(IT) e que é 0,10 
mol/ L de NI-13. 

17.48 Para qual concentração de Nl-13 uma solução deve ser 
ajustada para dissolver exatamente 0,020 n1.ol de 
NiC20 4 (K,,. = 4x10-1°) em1,0 L de solução? (Dica: você 
pode desprezar a hidrólise de C20.1

2
- porque a solução é 

bastante básica.) 
17.49 Usando os valores de K

1
,. para Agf e K1 para Ag(CN)z-, 

calcule a constante de equilíbrio para a seguinte reação: 
Agl(s) + 2CW(aq) Ag(CNh-(aq) + r(aq) 

17.50 Usando o valor de K"" para Ag2S, K.1 e K,,2 para l-TiS, e K1 
= 1,1 xl05 para AgC12- , calcule a constante de equilíbrio 
para a seguinte reação: 
Ag2S(s) + 4Cr(aq) + 2.H'(aq) 2AgC11-(aq) + ~(aq) 

0,050 mol/L de AgNO~ forem misturados com 10 mL 
de solução de 5,0 xlO- mol/L de Na2SO~? 
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17.52 (a) Co(OH)2 precipitará de uma solução se o pH de uma 
solução de 0,020 mol/L de Co(N03)2 for ajustado para 
8,5? (b) Agl03 precipitará quando 100 mL de 0,010 
0101/ L de AgN03 forem misturados com 10 mL de solu
ção de 0,015 mol/Lde Nal03? (K1~ de Agl03é3,l xlO.s.) 

17.53 Calcule o pH minimo necessário para precipitar 
Mn(OH)i tão completamente que a concentração de 
Mn2

• seja menor que l 11g por litro (1 parte por bilhão 
(ppb)). 

17.54 Suponha que uma amostra de uma solução de 20 mL te
nha de ser testada para íon cr pela adição de 1 gota (0,2 
mL) de 0,10 1nol/L de AgN03. Qual é a quantidade de 
gramas mínima de c1-que deve estar presente para que 
se forme AgCl(s)? 

17.55 Uma solução contém 2,0 xl0-1 mol/L de Ag' e 1,5 xl0-3 
mol/ L de Pb2 

... Se Nal for adicionado, quem precipitará 
primeiro: Agí (~ = 8,3 xJ0-17) ou Pbl2 (K1

,. = 7,9 xl0-9)? 
Especifique a concentração de í necessária para come
çar a precipitação. 

17.56 Uma solução de Na2S04 é adicionada gota a gota à solu
ção de 0,0150 mol /L de Ba2

• e O, 150 mol / L de s?•. (a) Qual 
é a concentração de so/- necessária para começar a 
precipitação? (Despreze as variações de volume. BaSO~: 
KP' = 1,1 x 10-10

; SrS04: K
1
., = 3,2 x 10-7.) (b) Qual cátion 

p.recipitará primeiro? (c) Qual é a concentração de SQ4
2

• 

qua11do o segundo cátion começar a precipitar? 
17.57 Uma solução contendo um número de íons metálicos 

desconhecido é tratada com HCI diluído, não havendo 
formação de precipitado. O pH é ajustado para aproxi
madamente 1, e ~S é borbulhado através dela. De 
novo não há formação de precipitado. O pH da solução 
é a seguir ajustado para aprox:iJnadamente 8. Nova
mente, borbulha-se H 2S através da solução. Dessa vez, 
fom1a-se um precipitado. O filtrado dessa solução é tra
tado co.m (NH.)2Hl'04. Não há formação de precipita· 
do. Quais íons metálicos abordados na Seção 17.7 
provavelmente estão presentes? Quais definitivamente 
estão a usentes dentro dos limites desses testes. 

Exercícios adicionais 

17.63 O ácido furóico (HC5H30 3) tem valor de K, de 6,76x10-1 
a 25 ºC. Calcule o pH a 25 ºC de (a) uma solução forma
da pela adição de 35,0 g de ácido furóico e 30,0 g de fu
roato de sódio (NaC5H30~ em água suficiente para 
formar 0,250 L de solução; (b) uma solução formada 
pela mistura de 30,0 mL de 0,250 mol/L de HC5H30 3e 
20,0 mLde 0,22 n1ol / L de NaC5Ha03 ediluida para um 
volume total de 125 n1L; (c) uma solução preparada 
pela adição de 50,0 n1L de unla solução de 1,65 mol/L 
de NaOrI a 0,500 L de 0,0850 mol / L de HC5H30 3• 

17.64 Um determmado composto orgânico usado como um 
mdicador para reações ácido-base existe em solução 
aquosa à medida que concentrações iguais da forma 
ácida, HB, e da forma básica, B-, se formam, a um pH 
de 7,80. Qual é o pK, para a forma ácida desse indica
dor, HB? 

17.65 o mdicador ácido-base verde de bron1ocresol é ttm áci
do fraco. As formas ácida amarela e básica azul do indi-

17.58 Um sólido desconhecido é completamente solúvel em 
água. Com a adição de HCI, forma•se um precipitado. 
Depois que o precipitado é filtrado, o pH é ajustado 
para aproximadamente 1 e HzS é borbulhado, forman
do novamente um precipitado. Após filtrar esse preci
pitado, o pl-I é ajustado para 8 e HiS é novamente 
adicionado, não havendo formação de precipitado. 
Não há formação de nenhum precip.itado com a adição 
de (NH~)zHP0.1 • A solução restante mostra uma cor 
amarela no teste de chama. Com base nessas observa
ções, qual dos seguintes con1postos devem estar pre
sentes, quais definitivamente estão presentes e quais 
definitjvamente estão ausentes: CdS, Pb(N03)z, HgO, 
ZnSO., Cd(N03) 2 e Na2S04? 

17.59 Durante o curso de vários procedimentos de análises 
qualitativas, as seguintes misturas são encontradas: 
(a) Zn 2

• e Cd2
• ; (b) Cr(OH), e Fe(OH)3; (c) Mg2

• e K' ; 
(d) Ag- e Mn2

' . Sugira como cada mistUia poderá ser 
separada. 

17.60 Sugira como os cátions e1n cada uma das seguintes mis
turas de solu<;,ão pode.m ser separados: (a) Na' e Cd2

• ; 

(b) Cu2
• e M g·'; (e) Pb2

" e Al3· ; (d) Ag' e Hg2
•• 

17.61 (a) A p recipitação de cátions do grupo 4 (Figura 17.22) ne
cessita de meio básico. Por que isso é necessário? (b) Qual 
é a diferença n1ais significativa entre os sulfetos precipita
dos no grupo 2 e os precipitados no grupo 3? (e) Sugira 
um procedimento que serviria para redissolver os cáti
ons do grupo 3 em seguida as suas precipitações. 

17.62 Um estudante que está com muita pressa para terminar 
seu trabalho de laboratório decide que sua análise qua
litativa de sua an1ostra desconhecida contém um íon 
metáJjco do grupo dos fosfatos ÍJ1Solúveis, grupo 4 (Fi
gura 17.22). Ele, conseqüentemente, testa sua amostra 
diretamente com (NHJ2HPO., pulando testes anterio
res para os íons metálicos nos grupos 1, 2 e 3. Ele obser· 
va um precipitado e conclui que um íon metálico do 
grupo 4 de fato está p resente. Por que essa é provavel
mente uma conclusão errada? 

cador estão presentes em concentrações iguais em uma 
solução quando o pH é 4,68. Qual é o pK,, para o verde 
de bromocresol? 

17.66 Quantidades iguais das soluções de 0,100 mol/ L de um 
ácido HA e uma base B são misturadas. O pH da solu
ção resultante é 9,2. (a) Escreva a equação de equilíbrio 
e a expressão da constante de equilíbrio para a reação 
entre HA e B. (b) Se K. para HA é 8,0 x10·", qual é ova
lor da constante de equilibrio para a reação entre HA e 
B? (c) Qual é o valor de Kb para B? 

17.67 Dois tampões são preparados pela adição de quantida· 
desde matéria iguais de ácido fórmico (HCHOJ e for· 
mato de sódio (NaCHOz) em água suficiente para 
perfazer 1,00 L de solução. O tampão A é preparado 
usando 1,00 molde ácido fórmico e 1,00 molde formato 
de sód io. O tampão B é preparado usando 0,010 1nol 
de cada um. (a) Calcule o pH para cada tampão e expli· 
que por que eles são iguais. (b) Qual tampão terá a 
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maior capacidade de tampão? Justifique sua resposta. 
(e) Calcule a variação no pH para cada tampão con1 a 
adição de J,O mL de 1,00 mol /L de HCI. (d) Calcule a 
variação no pH para cada tampão coma adição de 10 
n1L de 1,00 mol/L de HCI. (e) Discuta suas respostas 
para os itens (c) e (d) com base em sua resposta para o 
ite.m (b). 

17.68 Suponha que você precise de um tampão a um pH = 8,6. 
Usando o Apêndice D, selecione no 01ínilno dois pares 
ácido-base diferentes que seriam apropriados. Des
creva a composição dos tampões. 

17.69 Um bioquímico precisa de 750 mL de u.m tampão áci
do acético-acetato de sódio com pH 4,50. Dispõe-se 
de acetato de sódio (NaC2H,OJ sólido e ácido acético 
glacial (HC1H30 2). O ácido acético glacial é 99o/o de 
HC2.l-I30 2 em massa e tem densidade de 1,05 g/mL. Se 
o tampão tem de ser 0,20 mol /L de HC2H,0 2, quantos 
gramas de NaC2l-I30 2 e quantos .mililitros de ácido 
acético glacial devem ser usados? 

17.70 Uma amostra de 0,2140 g de um ácido monoprótico 
desconhecido foi dissolvida em 25,0 mL de água e ti
tulada com 0,0950 mol/ L de NaOJ-1. O ácido necessita 
de 27,4 mL de base para atingir o ponto de equjvalên
cia. (a) Qual é a massa molar do ácido? (b) Após a aru
çào de 15,0 mL de base na titulação, encontra-se que o 
prl é 6,50. Qual é o K. para o ácido desconhecido? 

17.71 Mostre que o pH a meio caminho do ponto de eqwva
lência de um ácido fraco com uma base forte (onde o 
volume de base adicionado é a metade do volume ne
cessário para atingir o ponto de equivalência) é igual 
aopK. para o ácido. 

17.72 O hidroge.noftalato de potássio, geralmente abrevia
do como KHP, pode ser obtido em alta pureza e é usa
do para determinar as concentrações de soluções de 
bases fortes. As bases fortes reagem com o íon hidro
genoftalato como segue: 

HP-(nq) + OW(nq) H20(1) + p2-(aq) 
A massa molar de KHP é 204,2 g/ mo! e K, para o íon 
HP- é 3,l x 10 ..... (a) Se um experimento de titulação 
começa com 0,4885 g de KHP e tem um volume final de 
aproximadamente 100 mL, qual indicador da Figura 
16.7 seria o mais apropriado? (b) Se a titulação .necessi
ta de 38,55 mL de uma solução de NaOH para atingir o 
ponto final, qual é a concentração da solução de 
Na OH? 

17.73 Se 40,0 mL de 0,100 mol / L de Na2C03 é titulada com 
0,100 mol/L de HCl, calcule: (a) o pH no início da titu
lação; (b) o volume de HCI necessário para atingir o 
primeiro ponto de equivalência e as espécies predo
minantes presentes nesse ponto; (e) o volume de HCl 
necessário para atingir o segundo ponto de equivalên
cia e as espécies predon1inantes nesse ponto; (d ) o pH 
no segundo ponto de equivalência. 

17.74 Um ácido fraco hipotético, HA, foi combinado com 
NaOH nas seguintes proporções: 0,20 mol de HA, 
0,080 mol de NaOH. A mistura foi djjuida para um 
volume total de 1,0 L e o pH, medido. (a) Se o pH = 
4,80, qual é o pi<. do ácido? (b) Qual quantidade de 
01atéria adicional de aOH deveria ser adicionada 
para o pH da solução aumentar para 5,00? 

[17.75] Qual é o pH de uma solução preparada pela mistura 
de 0,30 mol d.e NaOH, 0,25 mol de Na2HP04 e 0,20 
mo\ de H3PO.i com água e diluída para 1,0 L? 

17.76 Você tem soluções de 1,0mol/ L de l-l3P04 e de NaOH. 
Descreva como você prepararia un1a solução-tampão 
de pH = 7,20 com a mais alta capacidade de tampão 
possível a partir desses reagentes. Descreva a compo
sição do tampão. 

(17.771 Suponha que você queira fazer um experin1ento fisio
lógico que requeira um pH tampão de 6,5. Você des
cobre que o organismo com o qual está trabalhando 
não é sensível ao ácido fraco H2X (K01 = 2 x 10-2

; K"2 = 
5,0 xl0-7

), ou aos seus sais de sódio. Você tem disponí
vel uma solução de 1,0 mol/L desse ácido e uma solu
ção de 1,0 mol/L de NaOH. Quanto da solução de 
NaOH deve ser adicionado a 1,0 L de ácido para for
necer um tampão a 6,50? (Ignore qualquer variação de 
volume.) 

[17.78) Quantos ntlcroHtros de solução de 1,000 mol/L de 
NaOH devem ser adicionados a 25,00 mL de uma so
lução de ácido lático (HC3H50 3) para produzir um 
tampão com pH = 3,75? 

17.79 Para cada pardecon1postos, use os valores de K,. para 
determinar qual tem a maior solubilidade molar: (a) 

CdS ou CuS; (b ) PbC03 ou BaCrO,v (e) Ni(OHh ou 
NiC03; (d) Agi ou Ag2S0t. 

17.80 Uma solução saturada de Mg(OHh em água tem pH 
de 10,38. Estime K

1
,. para esse composto. 

17.81 Qual concentração de Ca2
• permanece em solução 

após CaF1 ter sido precipitado de uma solução de 0,20 
mol/L der a 25 ºC? 

17.82 A constante do produto de solubilidade eara o per
manganato de bário, Ba(Mn04)i, é 2,5 ><10" 0• Suponha 
que Ba(Mn04)i sóHdo esteja em equilíbrio com uma 
solução de KMn04• Qual a concentração de KMn04 

necessária para estabelecer uma concentração de 2,0 x 

10-a mol/L para o íon Ba2
• em solução? 

17.83 Calcule a razão entre [Ca21 e [Fe2·1 em lun lago no 
qual a água está em equilíbrio com depósitos tanto de 
CaC03 quanto de FeCO:i- supondo que a água é ligei
ramente básica e que a hidrólise do íon carbonato 
pode, conseqüentemente, ser ignorada. 

(17.84) Os produtos de solubilidade de PbSO.i e SrSO~ são 
6,3 x 10-7 e 3,2 x 10-7

, respectivamente. Quais são os 
valores de [SO/ -J, [Pb2

'] e [Sr2
' ] em uma solução em 

equilíbrio com ambas as substâncias? 
(17.85] Qual pH de uma solução-tampão é necessário para for

necer concentração de Mg2
• de 3,0 x 10-2 mol/L em 

equilíbrio com oxalato de magnésio sólido? 
(17.86) O valor de K,,. para Mg3(As04)z é 2,1 x 10-:zo. O íon 

As04'3- é derivado de um ácido fraco, H3As04 (pK.1 = 
2,22; pK112 = 6,98; pKlil = 11,50). Quando se pediu para 
calcular a solubilidade molar de Mgl(As04)i em água, 
um estudante usou a expressão de K"' e supôs que 
[Mg21 = l,5[As0}1. Por que ele cometeu esse erro? 

[17.87J O produto de solubilidade para Zn(OH)2 é3,0x10-16
• 

A constante de formação para o hidroxo-con1plexo, 
Zn(OH)4

2
- , é 4,6x1017

• Qual é a concentração de Otr 
necessária para dissolver 0,015 mo! de Zn(OH)z em 
um litro de solução? 
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Exercícios cumulativos 

17.88 

17.89 

17.90 

17.91 

(a) Escreva a equação iônica liquida para a reação 
que ocorre quando uma solução de ácido clorídrico 
(HCI) for misturada com uma solução de formato 
de sódio (NaCI 10 2). (b) Calcule a constante de equi
líbrio para essa reação. (c) Calcule as concentrações 
no equil íbr io de Na ·, Cr, H ', C HO l- e HCH01 quan
do 50,0 mL de 0,15 n1ol / L de HCI são misturados 
com50,0mLde 0,15mol / Lde aCH02• 

(a) Uma amostra de O, 1044 g de um ácido monopró
tico desconhecido necessita de 22,10 mL de NaOH 
0,0500 mol / L para atingir o ponto ftnal. Qual é a mas
sa molecular do ácido desconhecido? (b) À mec:tida 
que o ácido for titulado, o pH da solução após a ac:ti
ção de 11,05 111 Lda base é 4,89. Qual é o K. para o áci
do? (e) Usando o Apêndice D, sugira a identidade do 
ácido. Tanto a massa molecular quanto o valor de K. 
estão de acordo com sua escolha? 
Uma a1nostra de 7,5 L de gás de NH 3 a 22 ºC e 735 torr 
é borbulhada em 0,50 L de unia solução de 0,40 mol/ L 
de HCI. Supondo que todo o N H3 dissolve-se e que o 
volume da solução permanece 0,50 L, calcuJe o pH da 
soJução resultante. 
A aspirina tem a seguinte fórmula estrutural: 

o 
li 

O-C-CH3 

C - OH 
li 
o 

a temperatura corporal (37 ºC), K, da aspirina é iguaJ 
a 3 x 10 '. Se dois con1primidos de aspirina, cada um 

com uma massa de 325 mg, são dissolvidos em um 
estômago cheio, cujo volume é 1 L e cujo pH é 2, qual 
porcentagem da aspi rina está na forma de moléculas 
neutras? 

17.92 Qual é o pH a 25 "C da água saturada com C02 à pres
são parcial de 1,10 atm? A constante da lei de Henry 
para COl a 25 ''C é 3,1xlO 2 mol / Latm. C02 é um óxi
do ácido, reagindo com H20 para formar H2C03• 

17.93 A pressão os mótica de uma solução saturada desuJfa
to de estrôncio a 25 "C é 21 torr. Qual é o produto de 
solubilidade desse sal a 25 "C? 

17.94 Uma concentração de 10-100 partes por bilhão (em 
massa) de Ag' é um desinfetante eficiente en1 pisci
nas. Entretanto, se a concentração ultrapassa essa fai
xa, Ag' pode causar efeitos colaterais à saúde. Uma 
maneira de mRnter uma concentração apropriada de 
Ag' é adicionar un1 sal ligeiramente solúvel à piscina. 
Usando os va lores de K,,. do Apêndice D, calcule a 
concentração no equilíbrio de Ag• em partes por 
bilhão que existiria em equilíbrio com: (a) AgCI; 
(b) AgBr; (e) Agi. 

[17.95] A fluorctação da água potável é empregada em mui
tos lugares para ajudar na prevenção de cáries dentá 
rias. Em geral a concentração do íon Fé ajustada em 
aproximadamente l ppb. Alguns abastecedores de 
água são também 'duros', isto é, contêm determina
doscátions como Cai·, que interfere com a ação dosa
bão. Considere um caso cm que a concentração de 
Ca2

• é 8 ppb. Um precipitado de CaF? poderia se for
mar sob essas condições? (Faça quaisquer aproxima
ções necessárias.) 



Capítulo 

Química ambiental 

E..,, 1992 rerresen antes de 172 países encon
traram-se no Rio de Janeiro, Brasil, para a Conferência sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvímento da Organização das 
Nações Unidas-evento que se tornou conhecido como Con
ferência de Cúpula da Terra. Cinco anos mais tarde, os 
representantes de 130 países se enco11traram em Kyoto, Ja
pão, para debater o impacto das atividades httmanas no 
aquecimento global. Daquele encontro surgiu a iniciativa de 
se tentar fazer um tratado global que, entre outras coisas, es
creveria letra a letra as ações a ser tomadas para reduzir as 
emissões de gases que provocam o aquecimento global. Em 
julho de 2001, em Bonn, Alemanha, 178 países assinaram o 
tratado baseado no então chamado Protocolo de Kyoto. 1 

Esses esforços para tratar as preocupações ambientais em 
â mbito internacional indicam que muitos dos mais urgentes 
problemas ambientais são globais na essência. 

O crescimento econômico m1.1ndial tanto dos países de
senvolvidos como dos países em desenvolvimento depende 
de maneira crucial dos processos químicos. Estes vão desde 
o tratamento de água aos processos indLLStriais, alguns dos 
quais geram produtos ou subprodutos que causam danos 
ao meio ambiente. Agora estamos prontos para aplicar os 
prinápios que aprendemos nos capítulos anteriores para 
entendimento desses processos. Neste capítulo, considerare
mos alguns aspectos da química ambiental, atendo-nos à at-
111osfera da Terra e ao ambiente aquático, chamado flidrosfern. 

Tanto a atmosfera quanto a hidrosfera do planeta tor
nam a vida possível como conhecemos. Portanto, o gerencia
mento do meio ambiente de forma a manter e au.mentar a 
qualidade de vida é tLma das mais importantes preocupa
ções de nosso tempo. As decisões diárias como consumido
res espelham as do encontro dos lideres em Bonn e de 
encontros internacionais semelhantes: devemos pesar cus
tos versus benefícios de cada ação. Infelizmente, os impactos 
ambientais de nossas atitudes são com freqüência muito su
tis, e não evidentes de imediato. 

1 Os Estados Unidos foram praticamente o único país que se recusou 
a assinar o tratado. 

~ O que está por vir .,.. 

• Neste capítulo introduziremos a natureza da atmosfe
ra e da hidrosfera da Terra e indicaremos algumas das 
maneiras pelas quais a atividade humana tem alterado 
esses componentes vitais do meio ambiente. 

• Estudaremos os per.6s de temperatura e de prt'SSâo da 
atmosfera da Terra, bem como sua composição quí
mica. 

• As regiões externas da atmosfera, onde a pressão é muito 
baixa, absorvem grande quantidade de radiação de alta 
energia do Sol pelas.reações de fotoio11i=nçik1 e de fotodisstr 
dação. Piltrai1do a radiação de alta energia, esses proces
sos toniam possível a vida na Terra na forma que a 
conhecemos. 

• O ozônio na estrt1losfera tan1bén1 age como filtro de luz 
ultravioleta de alta energia. A atividade humana tem 
diminuído a ca1nada de ozônio pela introdução de re
agentes químicos na estratosfera o que perturba o ci
clo natural de formação e decomposição do ozônio. 
Notavelmente, entre estes estão os c/oroj111orocarlx111os 
(CFCs). 

• A região mais baixa da atmosfera, a tropasfera, é a re
gião na qual vivemos. Muitos constituintes secundários 
da troposfera afetam a qualidade do ar e a acidez da 
chuva. As concentrações de n)uitos desses constituin
tt'S secundários, inclusive os que provocam a d111tra ácida 
e a 11ét1011 fotoq11T111icll, têm aumentado por responsabili
dade da atividade humana. 

• O cUóx.ido de carbono é lUn constituinte secundário 
da atmosfera particularmente importante porque age 
como um gás de efeito estufa, isto é, provoca um 
aquecimento da atmosfera da Terra. Preve-se que a 
combustão de co1nbusúveis fósseis (carvão, petróleo 
e gás natural) fará com que a concentração de CO, at
mosférico dobre nos níveis pré-industriais até aproxi
madamente 2050. Espera-se que essa duplicação 
provoque aumento significativo do aquecimento da 
atmosfera, com conseqüentes variações climáticas. 

• Quase toda a água na Terra está no oceano do mundo. 
Obter água doce consumo hwnano, processos índusbiaís 
e uso agrlcola a partir da água do mar se.ria extremamen
te dispendioso. Contamos com fontes de água doce para 
abastecer grande parte das necessidades humanas, mas 
essas fontes geralmente necessitam de tratamenlo para 
tomá-las utilizáveis. 

• A q11f1nica verde é uma iniciativa internacional para 
tomar todos os produtos industriais, os processos e as 
reações químicas compatíveis com uma sociedade e 
um meio ambiente sustentáveis. Examinaremos algu
mas reações nas quais os objetivos da química verde 
possam ser vantajosos. 
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18.1 Atmosfera da Terra 

Como a maioria de nós nunca esteve muito longe da superfície da Terra, tenden1os a tomar por certo as muitas 
maneiras nas quais a atmosfera determina o ambiente no qual vivemos. Nesta seção examinaremos algumas das 
importantes características da atmosfera do planeta. 

A temperatura da atmosfera varia de modo complexo como uma função da altitude, na forma mostrada na 
Figura 18.1 (a). A atmosfera é dividida em quatro regiões baseadas nesse perfil de temperatura. Exatamente acima 
da superfície, na troposfera, a temperatura normalmente diminui com o aumento da altitude, atingindo um míni
mo de 215 K a aproximadamente 12 km. Praticam.ente todos nós vivemos na troposfera. Ventos uivantes e brisas 
fracas, chuva, céus azuis- h 1do o que normalmente pensamos como 'clima' -ocorrem nessa região. Os aviões a 
jato normalmente voam a ttma altura aproximada de 10 km acima da Terra, uma altitttde próxima do limite superi
or da troposfera, que chan1amos tropopausa. 

Acima da tropopausa a temperatura aumenta com a altitude, atingindo máxima de aproximadamente 275 K a 
aproximadamente 50 km. Essa região é chamada estratosfera. Além da estratosfera estão a nresosfera e a teriuosfera. 
Observe na Figura 18.1 que os extremos da temperatura que formam as bordas para cada região são denominados 
pelo sufixo-pnusn. Os limites são importantes porque os gases se misturam em outras camadas de madeira relativa
mente lenta. Por exemplo, os gases poluentes gerados na troposfera encontram seus caminhos dentro da estratos
fera muito lentamente. 

Diferentemente das variações de temperatura que ocorrem na atmosfera, a pressão da atmosfera diminui de 
maneira regular com o aumento da elevação, como mostrado na Figura 18.l(b). A pressão atmosférica cai muito 
mais rapidamente a elevações mais baixas do que elevações mais altas por causa da compressibilidade da atmosfe
ra. Assim, a pressão diminui de um valor médio de 760 torr (101 kPa) no nível do mar para 2,3 x 10-3 torr (3,1 x 10--1 
kPa) a 100 km, para apenas 1,0x10"" torr (1,3 x 10-7 kPa) a 200 krn. A troposfera e a estratosfera juntas respondem 
por 99,9o/o da massa da atmosfera, com 75% da massa sendo da troposfera. 

Composição da atmosfera 
A atmosfera é um sistema extremamente complexo. As respectivas temperatura e pressão variam sobre urna 

faixa larga com a altitude, con10 acabamos de ver. A atmosfera é bombardeada pela radiação e por partículas ener-

Figura 18. l (a) Variações de 
temperatura na atmosfera a altitudes 
abaixo de 11 O km. (b) Variações na 
pressão atmosférica com a al titude. 
A 80 km a pressão é 
aproximadamente 0,01 torr. 
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géticas do Sol. Essa barragem de energia tem efeitos químicos profundos, es
pecialmente nos limites mais externos da atmosfera (Figura 18.2). Além disso, 
devido ao campo gravitacional da Terra, os átomos e as moléculas mais leves 
tendem a subir para o topo. Como resultado de todos esses fatores, a co1nposi
ção da atmosfera não é wúforme. 

A Tabela 18.1 mostra a composição em fração em quantidade de matéria 
do ar seco próxin10 do nível do mar. Apesar de traços de muitas substâncias 
estarem presentes, N 2 e 0 2 constituem aproximadamente 99o/o de toda a atmos
fera. Os gases nobres e C02 constituem a maioria do restante. 

Quando se fala de constituintes em traços de substâncias, no rma lmente 
usamos partes por 111i/hão (ppm) como Wlidade de concentração. Quando apli
cada a soluções aquosas, partes por milhão refere-se a gramas de substância 
por milhões de gramas de solução. - (Seção 13.2) Ao lidar com gases, no en
tanto, tuna parte por milhã.o refere-se à parte por vol11111e em tulidades de 1 mi
lhão de volume do todo. Como o volume (V) é proporcional à quantidade de 
gás (n) pela equação de gás ideal (PV = nRT), a fração de volume e a fração em 
quantidade de matéria são as mesmas. Portanto, J ppn1 de um constituinte en1 
traço da atmosfera corresponde a 1 mol do constituinte en1 1 milhão de mols 
de gás total, isto é, a concentração em ppm é igual à fração em quantidade de 
matéria multiplicada por 106

. A Tabela 18.J relaciona a fração em quantidade 
de matéria de CO! na atmosfera como 0,000375. Sua concentração em ppm é 
0,000375 X 106 = 375 ppm. 

Antes de considerarmos os processos químicos que ocorrem na atmosfera, 
vamos revisar algumas propriedades químicas importantes dos dois principais 
componentes da atmosfera, N 2 e 0 2. Lembre-se de que a mo.lécula de N 2 possui 
uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. - (Seção 8.3) Essa ligação 
muito forte é basicamente respo1isável pela reatividade n1uito baixa de N 2, que 
sofre reação apenas sob cond ições extremas. A energia de ligação em 0 2 (495 
kJ / mol) é muito mais baixa que a energia para N2 (941 kJ/mol), portanto 0 2 é 
muito mais reativo que N 2. O oxigênio reage com muitas substâncias para for
mar óxidos. Os óxidos dos não-metais, por exemplo S021 geratmente formam 
soluções ácidas quando dissolvidos em água. Os óxidos de metais ativos, por 
exemplo CaO, formam soluções básicas quando dissolvidos em água. «D (Se
ção 7.6) 

TABELA 18.1 Composição do ar seco próximo do nível do mar 

Componente• Teor (fração em quantidade d e matéria) 

Nitrogênio 0,78084 

Oxigênio 0,20948 

Argônio 0,00934 

Dióxido de carbono 0,000375 
Neônio 0,00001818 

Hélio 0,00000524 
Metano 0,000002 
Criptônio 0,00000114 
Hidrogênio 0,0000005 
ÓXido nitroso 0,0000005 

Xenônio 0,000000087 

Figura 18.2 A aurora boreal ou 
luzes do norte. Essa exibição 
luminosa no céu do norte é 
produzida por colisões de elétrons 
em alta velocidade e prótons do 
Sol com moléculas de ar. 
As partículas carregadas são 
transportadas em canais no sentido 
das regiões polares pelo campo 
magnético da Terra. 

Massa molar 

28,013 
31,998 
39,948 

44,0099 
20,183 
4,003 

16,043 
83,80 
2,0159 

44,0128 
l31,30 

• Ozônio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, amônia e monóxido de carbono estão presentesconlo gases em níveis de traço enl 
quantidades variáveis. 
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18.2 

COMO FAZER 18.1 

Qual é a concentração (en1 partes por milhão) de vapor de água em um.a an1ostra de ar se a pressão parcial da água for 
0,80 torre a pressão total de ar for 735 torr? 

Solução 

Análise e Planejamento: dadas a pressão pareia 1 do vapor de água e a pressão total de uma a1nostra de ar, lembre-se 
de que a pressão parcial de certo componente de uma mistura de gases é determinada pelo produto de sua fração em 
quantidade de 1natéria e a pressão total da mistura. cm» (Seção 10.6) 

PH,o = x H,oPt 

Resolução: achando a fração em quantidade de matéria do vapor de água na mistura, X H, 0 , obten1os: 

X" 
0 

= P11,o = O ,80 torr = O,OOl 1 
' P, 735 torr 

A concentração em ppm é a fração ern quantidade de matéria multiplicada por 106
: 

0,0011 x lOº =1.100 ppm 

PRATIQUE 

Conclui que a concentração de CO em uma amostra de ar é 4,3 ppm. Qual é a pressão parcial de CO se a pressão total 
do ar é 695 torr? 

Resposta: 3,0x10-3 torr 

Regiões externas da atmosfera 

Apesar da parte externa da atmosfera, além da estratosfera, conter somente uma pequena fração da massa 
atmosférica, ela forma a defesa externa contra a precipitação de radjação e de partículas de alta energia que bom-, 
bardeiam continuamente a Terra. A proporção que isso ocorre, as moléculas e os áto1nos da atmosfera externa so-
fren1 variações químicas. 

Fotodissociaç:ão 

O Sol emite e11ergia radiante em uma faixa larga de comprimentos de onda. As radiações de comprimentos de 
onda mais curtas, de energia mais alta na faixa do ultravioleta do espech·o, são suficientemente energéticas para 
provocar variações químicas. Lembre-se de que a radiação eletromagnética pode ser imaginada como um feixe de 
fótons. ax> (Seção 6.2) A energia de cada fóton é determinada pela relação E= /111, onde h é a constante de Planck e v 
é a freqüência da radjação. Para uma variação química ocorrer quando a radiação atinge a atmosfera da Terra, 
duas condições devem ser satisfeitas. Em primeiro lugar, devem existir fótons com energia suficiente para efetuar 
qualquer processo químico considerado. Em segundo, as rnoléculas devem absorver esses fótons. Quando essas 
exigências são satisfeitas, a energia dos fótons é convertida em alguma outra forma de energia dentro da molécula. 

A quebra de uma ligação química resultante da absorção de um fóton por uma molécula é chamada fotodisso
ciação. Esse processo não forma íons. A quebra da ligação deixa metade dos elétrons em cada um dos dois átomos 
formar duas partículas neutras. 

Um dos processos mais importantes que ocorrem na atmosfera externa acima de aproxin1adamente 120 km de 
elevação é a fotodissociação da molécula de oxigênio: 

0
2
(g) + hv _ _.. 20(g) [18.1] 

A energia mínima necessária para provocar essa mudança é determinada pela energia de dissociação de 0 21 

495 kJ / mol. Em "Como fazer 18.2" calculamos o fóton de comprimento de onda mais longo que tem energia sufi
ciente para dissociar a molécula de 0 2• 
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COMO FAZER 18.2 

Qual é o comprimento de onda nláximo de luz (em nanômetros) que tem energia suficiente por fóton para dissociar a 
molécula de 0 2? 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se determinar o comprimento de onda de um fóton que tem energia exatamente su
ficiente para quebrar a ligação O-O em 0 2• Primeiro precisamos calcu lar a energia necessária para quebrar a liga
ção O- O em un1a molécula, em seguida, encontrar o comprimento de onda de lLin fóton dessa energia. 

Resolução: a energia de dissociação de 0 2 é 495 kJ / mol. Usando esse valor, podemos calcular a quantidade de energia 
necessária para quebrar a ligação em uma única molécula de 0 2: 

( 495x103 J )( 10101 
J = 822x l 0-19 J 

0101 6,022 x1023 molécula ' molécula 

Em seguida usamos a relação de Planck, E= hv, para calcular a freqüência, v, de um fóton que tem essa quantidade de 
energia: 

_ E _ 8,22 x 10·1~ J _ 1
24 101s - 1 

V - - - - , X S 
/e 6,626 X 1Q "3~ JS 

Finalmente, usamos a relação entre a freqüência e o comprimento de onda de luz (Seção 6.1) para calcular o compri
mento de onda da luz: 

À = e = (3,00 xl0
8 
m/sJ(10

9 
nmJ = 242 nm. 

V 1,24xl0 15 Js lm 

Assim, a luz ultravioleta de comprimento de onda de 242 nm tem energia por fóton suficiente para fotodissociar uma 
molécula de 0 2• Em virtude de a energia do fóton aumentar à medida que o comprimento de onda di111i1111i, qualquer 
fóton d e comprimento de onda 111e11or que 242 nm terá energia suficiente para dissociar 0 2• 

PRATIQUE 

A energia de ligação em N2 é 941 kJ/ mol (Tabela 8.4). QuaJ é o comprimento de onda de fóton mais curto que tem 
energia suficiente pa.ra dissociar N 2? 

Resposta: 127 nm 

fe(jzmente para nós, 0 2 absorve 1nuito da radiação de energia mais al ta, de comprimento de onda mais curto 
do espectro solar antes que ela atinja a atmosfera mais baixa. Conforme 0 2 faz isso, o oxigênio a tômico, O, é forma
do. A elevações mais altas, a dissociação de 0 2 é muito extensiva. A 400 km, por exemplo, apenas 1°/o do oxigênio 
está na forma de 0 2; os outros 99'Yo é oxigênio atômico. A 130 km, 0 2 e O estão exatamente em abundância iguais. 
Abaixo de 130 km, 0 2 é mais abundante que O. 

A energia de dissociação da ligação de N2 é muito a lta (Tabela 8.4). Como mostrado em "Pratique 18.2", apenas 
fótons de comprimento de onda muito curto possuem energia suficiente para dissociar N2 . Além disso, N2 não ab

sorve rapidamente os fótons, mesmo quando eles possuem energia suficiente. Como resultado, muito pouco nitro
gênio atômico é formado na atmosfera externa pela dissociação do N 2• 

Fotoionização 
Em 1901, Guglielmo Marconi recebeu um sinal de rádio em St. John's, Newfoundland, que tinha sido trans

mitido de Land's End, Inglaterra, em tomo de 2.900 km de distância. Uma vez que se pensava que as ondas de rá
dio se moviam em linhas retas, tinha sido suposto que a comunicação por rádio a longas distâncias na Terra seria 
impossível. O experimento bem-sucedido de Marconi sugeriu que a atmosfera da Terra de alguma forma afeta
va substancialmente a propagação das ondas de rádio. Essa descoberta l.evou a estudos intensos da atmosfera 
externa. Por volta de 1924, estabeleceu-se a existência de elétrons na atmosfera externa por meio de estudos ex
perimenta is. 

Para cada elétron presente na atmosfera externa, deve haver um íon correspondente carregado positivamente. 
Os elétrons na atmosfera externa resultam principalmente da fo toionização de moléculas, causada pela radiação 
solar. A fotoionização ocorre quando uma molécula absorve radiação e a energia absorvida provoca a perda de um 
elétron. Conseqüentemente, para a fotoionização ocorrer, a molécula deve absorver um fóton; este deve ter energia 
suficiente para remover um elétron. 
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TABELA 18.2 Processos de ionização, energia de ionização e comprimentos de onda máximos capazes de provocar a ionização 

Processo Energia de ionização (kj/mol) Àmh: (nm) 

N 2 + Iro N
2
- + e- 1.495 80,l 

0 2 + hv 0 2
1 + e- 1.205 99,3 

O + /tu o · + e- 1.313 91,2 

NO + ltv No• + e- 890 134,5 

Alguns dos mais importantes processos de ionização que ocorrem na atmosfera externa acima de aproximada
m.ente 90 km são mostrados na Tabela 18.2, com as energias de ionização e Â.mJx' o comprimento de onda máximo de 
um fóton capaz de provocar a ionização. Os fótons com energias suficientes para provocar a ionização têm compri
mentos de onda na região de alta energia do ttltravioleta. Esses comprunentos de onda são completamente filtra
dos da radiação que atinge a Terra porque são absorvidos pela abnosfera externa. 

18.3 O ozônio na parte superior da atmosfera 

ANIMAÇÃO 
Ozônio estratosférico 

Enquanto N 2, 0 2 e O absorvem fótons com comprimentos de onda mais cw·
tos que 240 nm, o ozônio é o absorvedor chave de fótons com comprimentos de 
onda de 240 a 310 nm. Vamos considerar como o ozônio se forma na atmosfera 
externa e como ele absorve fótons. 

Abaixo de uma altitude de 90 km, a maioria da radiação de comprimento de onda mais curto capaz de fotoio
n ização foi absorvida. Entretanto, a radiação capaz de dissociar a molécula de 0 2 é suficientemente intensa para 
a fotodissociação de 0 2 (Equação18.1) para permanecer importante à altitude baixa de 30 km. Na região entre 30 e 
90 km, a concentração de 0 2 é muito maior que a concentração de oxigênio atômico. Em conseqüência, os átomos 
de O que se formam nessa região sofren1 colisões freqüentes com as moléculas de 0 21 resultando na formação do 
ozônio, 0 3: 

(18.2) 

O asterisco sobre 0 3 significa que a molécula de ozônio contém excesso de energia. A reação de O com 0 2 para 
formar 0 3 •libera 105 kJ / mol. Essa energia deve ser transferida da molécula de 0 3 •em um período muito curto de 
ten1po, ou ela simplesmente se desintegrará em 0 2 e O- uma decomposição que é o inverso do processo pelo q uai 
0 3 • é formado. 

Uma n1olécula de 0 3" rica e111 energia pode liberar seu excesso de energia colidindo com outro átomo ou molé
cula e transferindo parte do excesso de energia para ela. Vamos representar o átomo ou a molécula com qual a 0 3 • 

colide como M. (Geralmente M é N 2 ou 0 2 porque essas são as moléculas mais abw1dantes.) A formação de 0 3 •e a 
transferê11cia do excesso de energia para M são resumidas pelas seguintes equações: 

O(g) + 0 2(g) ~ 0 3 "(g) 

0 3 " (g)+ M(g) 0 3 (g)+ M"(g) 

O(g)+02 (g)+ M(g) 0 3 (g)+M"(g) (net) 

[18.3] 

[18.4) 

(18.5] 

A velocidade na qual 0 3 se forma de acordo com as equações 18.3e18.4 depende de dois fatores que variam em 
sentidos opostos com o aumento da altitude. Primeiro, a formação de 0 3 ", de acordo com a Equação 18.3, depende 
da presença de átomos de O. A baixas altitudes a maioria da radiação energética suficiente para dissociar 0 2 já foi 
absorvida; portanto, a formação de O é favorecida a altas altitudes. Segundo, tanto a Equação 18.3 quanto a 18.4 de
pendem das colisões moleculares. Entretai1to, a concentração de moléculas é maior a baixas al titt1des, de forma 
que as colisões entre O e 0 2 (Equação18.3) e entre 0 3" e M (Equação 18.4) são am.bas maiores a altitudes mais bai
xas. Uma vez que esses p rocessos variam com a altitude em sentidos opostos, a velocidade mais a lta da formação 
de 0 3 ocorre em uma banda a uma altitt1de de aproximadamente 50 km, próxima à estratosfera (Figura 18.l{a)). No 
total, 90o/o do ozônio da Terra é encontrado na estratosfera, entre altitudes de 10 e 50 km. 

Uma vez formada, a molécula de ozônio não dura m uito. O ozônio é capaz de absorver a radiação solar, que o 
decompõe de volta em 0 2 e O. Como só 105 kj / mol são necessários para esse processo, os fótons de comprimento 
de onda mais curtos que 1.140 nm são suficientemente energéticos para fotodissociar 0 3. Entretanto, as mais fortes 
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e mais importantes absorções são realizadas pelos fótons entre 200 e 310 nm. Se não fosse pela caniada de ozônio na 
estratosfera, esses fótons de alta energia penetrariam na superfície da Terra. A vida animal e vegeta] cotno conhe
cemos não poderia sobreviver na presença d.essas radiações de a lta energia. O 'escudo de ozôni.o' é, portanto, es
sencial para nosso be1n-estar. Entretanto, as moléculas de ozônio que formam esse escudo essencial contra a 
radiação representam apenas uma minúscula fração dos átomos de oxigênio presentes na estratosfera porque eles 
são continua1nente destruídos à proporção que são formados. 

A fotodecomposição do ozônio inverte a reação que o forma. Assim, temos um processo cíclico de formação e 
decomposição do ozônio, resumido con10 segue: 

0 2(g) + l1v -~ O(g) + O(g) 

O(g) + 0 2(g) + M(g) 0 3(g) + M"(g) (caJor liberado) 

0 3(g) + ltv 0 2(g) + O(g) 

O(g) + O(g) + M(g) 0 2(g) + M"(g) (calor liberado) 

O prüneiro e o terceiro processos são fotoquímicos; eles usam um fóton solar para iniciar a reação química. 
O segundo e o quarto processos são reações químicas exotérmicas. O resultado liquido de todos os quatro 
processos é um ciclo no qual a energia solar radiante é convertida em energia térmi.ca. O ciclo do ozônio na estratosfera 
é responsável pelo aumento da temperatura que atinge seu máxin10 na estratopausa, como ilustrado na Figura 18.1. 

O esquema descrito para a formação e a decomposição das moléculas de ozônio explica alguns, mas nem todos, 
dos fa tos sobre a camada de ozônio. Ocorrem muitas reações químicas que envolvem outras substâncias que não 
apenas o oxigênio. AJém disso, os efeitos de turbulência e ve.ntos que misturam a estratosfera devem ser considera
dos. Resulta uma imagem muito complicada. O resultado como um todo da formação do ozônio e reações de re
moção, acopladas com a turbulência ahnosférica e outros fatores, é produzir um perfil de ozônio na atmosfera 
exten1a como mostrado na Figura 18.3. 

Diminuição da camada de ozônio 
Em 1995 o Prêmio Nobel de Química foi dado a F. Sherwood Rowland, Ma-

rio Molina e Paul Crutzen por seus estudos da diminuição do ozônio na estra- ~ 
tosfera. Em 1970 Cn1tzen mostrou que os óxidos de nitrogênio nahtrais 
destruíam catalitican1ente o ozônio. Rowland e Molina identificaram em 1974 
que o cloro dos clorofluorocarbonos (CFCs) podem diminuir a camada de ozô-
nio, que protege a superfície da Terra da radiação ultraviole ta danosa. Essas 

ANIMAÇÕES 
Destruição catalítica do 
ozônio estratosférico, 
CFCs e ozônio estratosférico 

substâncias, principalmente CFCl3 (Freon-1 J.TM) e CF2Cl2 (Freon-12TM), tinham sido bastante utilizadas como pro
pelentes em latas spray, como gases refrigerantes e de condicionadores de ar e como agentes espumantes para plás
ticos. Eles são virtualmente não-reativos na atmosfera mais baixa. Além disso, são relativamente insolúveis em 
água e, por isso, não são removidos da atmosfera pela chuva ou por dissolução nos oceanos. Jnfelizmente, a falta 
de reatividade que os tomou comercialmente úteis também permite que eles sobrevivam na atmosfera e difun-
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Figura 18.3 Variação na 
concentração de ozônio na atmosfera, 
como função da altitude. 
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dam-se eventualmente para a estratosfera. Estima-se que vários milhões de toneladas de clorofluorocarbonos este
jam presentes agora na atmosfera. 

A medida que os CFCs difundem-se Jla estratosfera, são expostos à radiação de alta energia, que pode provo
car a fotodjssociação. As Hgações C - Cl são consideravelmente mais fracas que as ligações C - F (Tabela 8.4). 
Como resultado, os átomos livres de cloro são formados rapidamente na presença de Luz com comprimentos de 
o.nda na faixa de 190 a 225 nm, como mostrado na seguinte equação para Freon-12™: 

(18.6] 

Os cálculos sugerem que a formação do átomo de cloro ocorre a velocidade maior à altitude de aproximada
mente 30 km. 

O cloro atômico reage rapidamente com o ozônio para formar monóxido de cloro (CIO) e oxigênio molecular (02): 

[18.7] 

A Equação 18.7 segue uma lei de velocidade de segunda ordem com constante de velocid.:'lde muito grande: 

Velocidade = k[CJ][03] k = 7,2 x 109 mor1 L s-1 a 298 K [18.8] 

Sob determmadas condições CIO gerado na Equação 18.7 pode reagir para regenerar átomos livres de CL Uma 
maneira de isso poder acontecer é pela fotodissociação de CIO: 

CIO(g) + /Jv ----+ Cl(g) + O(g) (18.9] 

Os átomos de Cl gerados na Equação 18.9 pode111 reagir com mais 0 31 de acordo con1 a Equação 18.7. Essas 
duas equações formam um ciclo para o átomo de Cl - decomposição catalisada de 0 3 em 0 2, como quando sorna
mos as equações da seguinte m.aneira: 

2Cl(g) + 203 (g) ~ 2CIO(g)+202 (g) 

2CIO(g)+hv 2CL(g)+20(g) 

O(g)+O(g) 0 2 (g) 

2Cl(g)+203 (g)+2CLO(g)+20(g) 2Cl(g)+2CIO(g)+ 302 (g)+20(g) 

A equação pode ser simplificada ao se eliminar espécies semelhantes de cada lado da equação para fornecer: 

Figura 18.4 Mapa do ozônio 
total presente no Hemisfério Sul, 
de 16 de setembro de 2000, de 
um satélite em órbita. As diferentes 
tonalidades representam as várias 
concentrações de ozônio. A área 
central, que está sobre a Antártida, 
é a área de mais baixa 
concentração de ozônio. 

[18.10) 

Como a velocidade da Equação 18.7 aumenta linearmente com. [CJ], ave
locidade na qual o ozônio é destruído alLmenta conforme a quantidade de áto
m.os de Cl aumenta. Assjm, quanto maior a quantidade de CFCs difundida na 
estratosfera, mais rápida a destruição da camada de ozônio. As velocidades de 
difusão das moléculas da troposfera para a estratosfera são lentas. Todavia, 
uma diminuição da camada de ozônio sobre o Pólo Sul já foi observada, espe
cialn1ente durante os n1eses de setembro e outubro (Fjgura 18.4). Os cientistas 
encontraram também evidências de que o Pólo Norte sofre uma similar, mas 
menos pronunciada, perda de ozônio durante os últimos meses do in verno. 
Existe tan1bém crescente evidência de a lguma diminuição em latitudes mais 
baixas. 

Por causa dos problemas ambientais associados com os CFCs, medjdas têm 
sido ton1adas para limitar sua fabricação e uso. Uma das principais n1edidas foi 
a assinatura do Protocolo de Mo11treal em Substâncias que Destroem a Camada 
de Ozônio, em 1987, no qual os países participantes concordaram em reduzir a 
produção de CFC. Limites majs severos foram acertados em 1992, quando re
presentantes de aproximadamente cem paises concordaram em banir a produ
ção e o uso dos CFCs até 1996. Todavia, uma vez que os CFCs são não-reativos e 
porque difundem tão lentamente para a estratosfera, os cientistas estimam que a 
destruição da camada de ozônio continuará por muitos anos. 
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TABELA 18.3 Fontes e concentrações típicas de alguns constituintes atmosféricos secundários 

Constituinte secundár io 

Dióxido de carbono, C02 

Monóxido de carbono, CO 

Metano,CH~ 

Óxido nítrico, NO 

Ozônio, 0 3 

Dióxido de enxofre, 502 

Fontes 

Decomposição de matéria orgânica; 
liberação dos oceanos; combustão de 
coa1bustíveis fósseis 
Decomposição de matéria orgânica; 
processos industriais; combustão de 
combustíveis fósseis 

Decomposição de matéria orgânica; 
vazamento de gás natural 
Descargas elétricas, combustão interna de 
motores; combustão de matéria orgânica 

Descargas elétricas; difusão da estratosfera; 
névoa fotoquímica 
Gases vulcân.icos; incêndios em florestas; 
ação de bactérias; combustão de 
combustíveis fósseis; processos industriais 

Concentrações t ípicas 

375 ppm por toda a troposfera 

0,05 ppm em ar não-poluído; 1-50 ppm em 
áreas de tráfego urbano 

1,77 ppm por toda a troposfera 

0,01 ppm em ar não-poltúdo; 0,2 ppm na 
névoa 

O a 0,01 ppm en1 ar não-poluído; 0,5 ppm 
em névoa fotoquúnica 
O a 0,01 ppm em ar não-poluído; 0,1-2 ppm 
eni ambiente urbano poluído 

Que substâncias substituirão os CFCs? Até o momento as principais alternativas são os hldrofluorocarbonetos, 
compostos nos quais as ligações C-H sttbstituem as ligações C-Cl dos CfCs. Um composto desse tipo atualmen
te utilizado é CH2FCF31 conhec.ido como HFC-134a. Mudar dos CFCs para alternativas como os HFCs é caro. Por 
exemplo, o custo para mudar os equipamentos de ar condicionado em prédios comerciais nos Estados Unidos para 
fazê-los compatíveis com os substitutos de CFC fica em torno de 2 bilhões de dólares norte-americanos. Além disso, 
os substitutos do CPC atual são menos eficientes em relação à refrigeração, necessitando de um pouco mais de ener
gia para igualá-los, o q ue também aumentaria os custos do consumidor. Todavia, cientistas e criadores de diretrizes 
concluíram que os custos são necessários para proteger o ambiente. 

18.4 A química e a troposfera 

A troposfera consiste basicamente em N 2 e 0 2, que jw1tos compreendem 99°/o da atmosfera da Terra no nível do 
mar (Tabela 18.1). Outros gases, apesar de p resentes apenas em concentrações mlá to baixas, podem ter efeitos im
portantes no ambiente. A Tabela 18.3 relaciona as principais fontes e concentrações típicas de alguns dos constitu
intes secundários importantes da troposfera. M Látas dessas substâncias ocorrem tão-somente em ligeira extensão 
no ambiente 11atural, mas exibem co11centrações mláto mais altas em determinadas áreas como resultado de ativi
dade humat1a. Nesta seção abordaremos as caracterCslicas mais importantes de algumas dessas substâncias e seus 
respectivos papéis químicos como poluentes do ar. Como veremos, muitas se formam como resultado direto ou in
direto dos usos comuns de reações de combustão. 

Compostos de enxofre e chuva ácida 
Os compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau en1 atmosferas naturais não-poluídas. Eles se 

originam da decomposição por bactérias de matéria orgânica, nos gases vulcânicos e de outras fontes relacionadas 
na Tabela 18.3. A concentração de compostos contendo enxofre na atmosfera resultante de fontes naturais é muito 
pequen a, se comparada às concentrações construídas em 
ambientes urbanos e industriais como resultado de ativi
dades hwnanas. Os compostos de enxofre, sobretudo o 

TABELA 18.4 Concentrações intermediárias de poluentes 
atmosféricos em uma atmosfera urbana típica 

d ióxido de enxofre, 502, estão entre os gases poluentes Poluente 
mais comtu1S, n1ais desagradáveis e prejudiciais. A Tabela 
18.4 mostra as concentrações de vários gases poluentes em Monóxido de carbono 

ambiente urbano típico (sem ser um ambiente particular- Hidrocarbonetos 
mente afetado pela névoa). De acordo com esses dados, o 
nível de clióxido de enxofre é 0,08 ppm ou maior em apro
ximadamente metade do te mpo. Essa concentração é con
sideravelmente mais baixa que a concentração de outros 
poluen tes, em especial a do n1onóxjdo de carbon o. Toda-

Dióxido de enxofre 
Óxidos de nitrogênio 
Oxidantes totais 

(ozônio e outros) 

Concentração (ppm) 

10 
3 

0,08 

0,05 

0,02 
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via, 502 é considerado o mais prejudicial à saúde entre os poluentes mostrados, especialmente para pessoas com 
dificuldades respiratórias. 

As combustões do carvão e do petróleo respondem por aproximadamente 80°/o de 502 total liberado nos 
Estados Unidos. A extensão na qual as emissões de 502 são um problema nas queimas do carvão e do petróleo 
dependem do nível de concentração de enxofre. Algtu1s tipos de petróleo, como os do Oriente Médio, são relati
vamente baixos em enxofre, enquanto outros, como os da Venezuela, têm alto teor de enxofre. Por causa da preo
cupação sobre a poluição de 502, o petróleo com baixo teor de enxofre está com d.emanda maior, sendo, 
portanto, mais caro. 

O carvão tatnbém varia em seus teores de et1Xofre. A maior parte de carvão do leste do Mississipi é relativamente 
alta em teor de etlXofre, até 6°/o em massa. A maior parte do carvão dos estados do oeste norte-americano tem baixo 
teor de enxofre. Entretanto, esse carvão também ten1 baixo calor de combustão por llllidade de massa de carvão, tor
nando a diferença no teor de enxofre por unidade de calor produzido não tão grande como geralmente se supõe. 

Mais de 30 milhões de toneladas de 502 são liberadas na atmosfera nos Estados Unidos a cada ano. (Por com
paração, a erupção do M.onte Pinatubo nas Filipinas, em 1991, expeliu de 15 a 30 .milhões de toneladas de 502 na 
atmosfera.) O dióxido de enxofre por si só é prejudicial tanto à saúde humana quanto à propriedade; além disso, 

(a) 

(b) 

Figura 18.5 (a) Essa estátua no 
Field Museum, em Chicago, mostra 
os efeitos da corrosão por chuva 
ácida e poluentes atmosféricos. 
(b) A mesma estátua depois da 
restauração. 

502 atmosférico pode ser oxidado a 503 por quaisquer dos vários diferentes 
caminhos (como a reação com 0 2 ou 0 3). Quando 503 se dissolve i1a água, pro
duz ácido sulfúrico, H2S0.1: 

Muitos efeitos ambientais atribuídos a 502 são na realidade responsabili
dade de HiS04• 

A presença de 502 na atmosfera e o ácido sulfúrico que ele produz resul
tam no fenômeno da chuva ácida. (Os óxidos de 11itrogênio, que formam ácido 
nítrico, também são contribuintes importantes da chuva ácida.) A água da 
chuva não contaminada é naturalmente ácida e, em geral, tem valor de pf-I em 
tomo de 5,6. A fonte primária dessa acidez natural é C02, que reage com a 
água para formar ácido carbônico, H 2C03• Entretanto, a chuva ácida é mais áci
da que a água da chuva norn1al e geraln1ente tem valor de pH em tomo de 4. A 

FILME 
Dióxido de carbono cornporta
se corno um ácido em água 

acidez tem afetado muitos lagos no norte da 
Europa, dos Estados Unidos e do Can adá, re
duzindo as populações de peixes, bem como 
afetando outras partes do ecossistema den-
tro dos lagos e nas florestas das redondezas. 

O pH da maior parte das águas nah.1rais contendo organismos vivos está 
entre 6,5 e 8,5. Para níveis de pH abaixo de 4,0, todos os vertebrados, a maioria 
dos invertebrados e muitos microorganisn1os são desh·uídos. Os lagos mais 
suscetíveis ao estrago são os de baixas concentrações de íons básicos, como 
HC03- , que os tamponam contra variações de pH. Mais de 300 lagos no estado 
de Nova York não contêm peixes e 140 Lagos em Ontário, Canadá, são destituí
dos de vida. A chuva ácida que parece ter matado os organismos nesses lagos 
origina-se a centenas de quilômetros no sentido contrário ao vento nas regiões 
do Vale de Ohio e dos Grandes Lagos. 

Como os ácidos reagem com os metais e com os carbonatos, a chuva ácida é 
corrosiva tanto para metais quanto para materiais de construção em pedra. 
O mármore e o calcá.rio, por exemplo, cujo principal constitub1te é CaCO:v são 
rapidamente atacados pela chuva ácida (Figura 18.5). Bilhões de dólares nor
te-americanos são perdidos a cada ano como resultado de corrosão pela polui
ção causada por 502. 

U1na 1naneira de reduzir a quantidad.e de 502 liberada no meio ambiente é 
a remoção do enxofre do carvão e do petróleo antes de queimá-los. ln felizmente, 
isso é atualmente muito caro para ser tecnologicamente aplicável. Entretanto, 
vários métodos têm sido desenvolvidos para a remoção de 502 dos gases for
n1ados quando o carvão e o petróleo são quein1ados. O calcário en1 pó 
(CaC03), por exemplo, pode ser injetado no forno de uma usina de energia, 
onde se decompõe em cal (CaO) e dióxido de carbono: 
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CaO reage com 502 para formar sulfito de cálcio: 

As partículas sólidas de Ca5031 bem como mujto de 502que não reagiu, podem ser removidas do gás do forno 
passando-as por uma suspensão aquosa de cal (Figura 18.6). Entretanto, nem todo 502 é removido e, dada as 
enormes quantidades de carvão e petróleo queimados no mundo inteiro, a poluição por 502 provavelmente con
tinuará a ser um problema por algum te1npo. 

Monóxido de carbono 
O monóxido de carbono é formado pela combustão incompleta de material contendo carbono, como combustí

veis fósseís. Em termos de massa total, CO é o mrus abundante de todos os gases poluentes. O nível de CO presente 
no ar não-poluído é baixo, frovavelmente na ordem de 0,05 ppm. A quantidade total estimada de CO na abnosfera é 
aproxjmadamente5,2x 101 g. Só nos Estados Unidos, em torno de l x 101~ gde COé produzido por ano, praticamen
te dois terços dos qurus vindos de automóveis. 

O monóxido de carbono é uma molécula relativamente não-reativa e, por isso, não apresenta risco para a vege
tação ou materiais. Entretanto, ela afeta os humanos. Tem a habilidade singt1lar de se ligar muito fortemente à he
moglobina, a proteína que contém ferro nas células de glóbulos vermell1os (Figura 18.7(a)) e transporta oxigênio 
no sai1gue. A hemoglobina consiste em quatro cadeias de proteínas mantidas ligeiramente juntas em um aglome
rado (Figura 18.7(b )). Cada cadeia tem uma molécula heme dentro de seus envoltórios. A estrutura da heme é mos
trada na Figura 18.7(c). Observe que o ferro está situado no centro de um p lano de quatro átomos de nitrogênio. 
Uma molécula de hemoglobina nos pulmões captura uma molécula de 0 2, que reage com o átomo de ferro para 

' formar uma espécie chamada oxie111oglobinn. A medida que o sangue circula, a moléctda de oxigênio será libe rada 
nos tecidos quando fo.r necessária para o metabolismo das células, isto é, para os processos químicos ocorridos na 
célula. (Veja o quadro" A química e a v ida" sobre sangue como uma solução-tampão, na Seção 17.2.) 

Da mesma forma que 0 2, CO também se liga muito fortemente ao ferro na hemoglobina. O complexo é chama
do carboxie111oglobínn e é representado como COHb. A a1inidade da hemoglobina humai1a po.r CO é aproximada
mente 210 vezes mruor que po.r 0 2• Como resultado, uma quantidade relativamente pequena de CO pode inativar 
uma fração substancial da hemoglobina no sangue para o transporte de oxigênio. Por exemplo, uma pessoa respi
rando um ar que contenha apenas 0,1°/o de CO inala-o em quantidade suficiente depois de aJgumas horas de respi
ração para converter 60°/o da hemoglobina em COHb, reduzindo assim a capacidade normal do sangue de 
trans.portar oxigênio em 60o/o. 

Sob condições normais um não-fumante respirando ar não-poluído tem aproximadamente 0,3 a O,So/o de 
COHb na corrente sangüínea. Essa quantidade origina-se basicamente da produção de p equenas quantidades de 
CO no curso da química normal do organismo e de pequenas qumtidades de CO presentes no ar limpo. A exposição 

Forno 

Carvão---~ 

CaO 
CaCÜJ---=..-=.-=~-~ '-----,-----1 

Depurador de 502 

Ar---- .......... caS03 + 50:!}--

Pasta fluida de água 

Pasta fJ ui da 
deCaS03 + __ 

Chaminé 

Figura 18.6 Método comum para a remoção de S02 de combustíveis queimados. O calcário em pó decompõe-se em 
CaO, que reage com S01 para formar CaS03• CaS03 e algum S01 que não reagiu entram em uma câmara de purificação 
chamada depurador de gás, onde um chuveiro de CaO e água converte S02 restante em CaS03 e precipita CaS03 em um 
resíduo úmido chamado pasta fluida. 
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(b) 

(e) 

Heme 

(a) 

Proteí11a 

(b) 

Figura 18.7 As células de glóbulos vermelhos (a) contêm hemoglobina (b). A hemoglobina contém quatro unidades 
heme, cada uma das quais pode se ligar a uma molécula de 0 2 (c). Quando exposta a CO, a heme se liga a ele em 
preferência a 0 2• 

Figura 18.8 Os lampiões e fogões 
a querosene têm etiqueta de 
advertência a respeito do uso em 
locais fechados, como em uma sala 
dentro de casa. A combustão 
incompleta pode produzir 
monóxido de carbono, CO, incolor 
e inodoro, que é tóxico. 

a altas concentrações de CO permite q ue o 1úvel de COHb aumente, o que por 
sua vez deixa menos sítios de Hb aos quais 0 2 possa se Ligar. Se o nível de 
COHb torna-se muito alto, o transporte de oxigênio é efetivamente desligado 
ocorrendo morte. Como CO é incolor e inodoro, o envenenamento por CO 
ocorre sem muito aviso. Dispositivos de combustão sem ventilação apropria
da, como lampiões e fogões a querosene, por exemplo, apresentam um risco 
em potencial à saúde (Figura 18.8). 
, 

Oxidos de nitrogênio e névoa fotoquímica 

Os óxidos de nitrogênio são os con1ponentes priI1cipais das névoas, um 
fenômeno ao qual os habitantes das cidades estão habituados. O termo névoa re
fere-se à condição especificamente desagradável de poluição em detenninados 
ambientes urbanos que ocorre quando as condições do tempo produzem uma 
massa de ar relativamente estagnada. A névoa tornou-se famosa em Los Ange
les, mas agora ta mbém é comum em muitas outras áreas urbanas; é mais corre
ta mente descrita como névoa fotoquintlca porque os processos fo toquímicos 
têm papel principal em sua formação (Figura 18.9). 

O óxido nítrico, NO, forma-se em pequenas quantidades nos cilindros de 
combustão interna dos motores pela combinação direta de nitrogênio e oxigênio: 

ó.H = 180,8 kJ [18.11] 

Conlo observado no quadro" A química no trabalho", na Seção 15.6, a constante de equilibr.io K para essa rea
ção aumenta de aproximadamente 10-15 a 300 K (relativamente a temperatura ambiente) pa ra cerca de 0,05 a 2.400 
K (relativam ente a te.mperatura no cilindro de um motor durante a combus tão). Assim, a reação é mais favorável a 
ten1peraturas mais altas. Antes da instalação de dispositivos de controle de poluição, os níveis de en1issão típicos 
de NO, eram de 2,5 g/km. (x é 1 ou 2 porque tan.to NO quanto N02 são formados, apesar de NO predominar.) 
A tuaJmente os padrões de emissão dos automóveis requer níveis de emissão de NO, de menos de 0,25 g/km, mas 
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está programado para ser reduzido para 0,04 g/km até 2004. A Tabela 18.5 re
sume os padrões federais norte-americanos para as emissões de hidrocarbone
tos e NO .. desde 1975, bem con10 os padrões mais restritivos impostos na 
Calliórnja. 

No ar NO é rapidamente oxidado a dióxido de nitrogênio (N02): 

6H = - 113,1 kJ (18.12] 

A constante de equilíbrio para essa reação diminui d.e aproximadame n
te 1012 a 300 K para em torno de 1o-s a2.400 K. A fotodissociação de N02 ini
cia as reações associadas com a névoa fotoquímica. A dissociação de N02 

em NO e O requer 304 kJ /mol, que corresponde a um comprimento de onda 
de fóton de 393 nm. À luz do sol, conseqüentemente, N01 sofre dissociação 
em NO e O: 

N02(g) + hv ------+ NO(g) + O(g) (18.13] 

O oxigênio atômico formado sofre várias reações possíveis, uma das quais 
fornece ozônio, como descrito ru1teríormente: 

(18.14] 

Figura 18.9 Névoa fotoquímica. 
A névoa é produzida principalmente 
pela ação da luz do sol nos gases 
produzidos pela exaustão dos 
automóveis. 

O ozônio é o componente-chave da névoa fotoquímica. Apesar de ele ser um antepa1·0 fundamental de UV na 
atmosfera superior, é um poluente indesejável na troposfera. Também é extremamente reativo e tóxico; respirar o 
ar que contém quantidades consideráveis de ozôruo pode ser especialmente perigoso para pessoas que sofrem de 
asma, para as que se exercitam e ·para os mais idosos. Em decorrência temos dois problemas: quantidades excessi
vas em muitos ambientes urbanos, onde ele é perigoso, e dímmuição na atmosfera, onde é vi tal. 

Além dos óxidos de nitrogênio e do monóxido de carbono, um motor automotivo emjte l1idrocarbonetos que não 
foram qt1eimados como poluentes. Esses compostos orgânicos, constituídos inteiramente de carbono e hidrogênio, 
são os principais componentes da gasolina. - (Seção 25. 1) Um motor normal sem controle efetivo de emissão 
emite aproxjmadamente de 6,3 a 9,4 g desses compostos por quilômetro. Os padrões atuajs exigem que as emissões 
de hidrocarbonetos sejam menos de 0,16 g/km. 

A redução ou a e liminação da névoa exige que os ingredientes essenciais para sua formação sejam removidos 
das descargas dos automóveis. Os conversores catalíticos são desenvolvidos para reduzir drasticamente os níveis 
de NO,. e hidrocarbonetos, dois dos principais ingredientes da névoa (veja o quadro" A quimica no traball10", na 
Seção 14.6). Entretan.to, os sistemas de controle de emissão são notaveln1ente ineficazes em automóveis cuja manu
tenção é inadequada. 

Vapor de água, dióxido de carbono e clima 
Ten1os visto como a atmosfera ton1a a vida con'\.o conhecen1os possível na Terra blindando a radiação perigosa 

de comprimento de onda cu rto. Além disso, a atmosfera é essencial para n1anter uma temperatura razoavelmente 
uniforme e moderada na superfície do planeta. Os dois componentes atmosféricos de maior importância na manu
tenção da temperatura na superfície da Terra são o dióxido de carbono e a água. 

TABELA 18.5 Padrões norte-americanos de emissão nos escapamentos" 

Ano 

1975 
1980 
19S.5 
1990 

1995 
2004 

~ Padrões da Califórnia entre parênteses. 

Hidrocarbonetos (gfkm) 

0,94 (0,56) 
0,26 (0,26) 
0,26 (0,26) 
0,26 (0,26) 
0,16 (0,16) 

Óxidos de Nitrogênio (g/km) 

1,94 (1,25) 
1,25 (0,63) 
0,63 (0,25) 
0,63 (0,25) 
0,25 (0,25) 
0,04 (0,03) 
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Figura 18.10 (a) O dióxido de 
carbono e a água absorvem 
determinados comprimentos de 
onda de radiação infravermelho, 
que ajuda a evitar que a energia 
escape da superfície da Terra. 
(b) Distribuição dos comprimentos 
de onda absorvidos por C02 
e H20, comparados aos 
comprimentos de onda emitidos 
pela superfície da Terra. 

Radiação escapando 
da atmosfera da Terra 

Radiação infravern1elho 
da Terra 

(a) 

Con1primentos de onda absorvidos por C02 

11 
Comprimentos de onda absorvidos por H20 

li 
Comprimentos de 

~- onda emitidos pela 
superfície da Terra 

10.000 20.000 30.000 
Comprimento de onda (n1n) 

(b) 

A Terra está, como um todo, em um balanço térmico em relação às vizinhanças. Isso significa que a Terra irradia 
energia no espaço a uma velocidade igual à velocidade na qual ela absorve energia do Sol. O Sol tem temperatura de 
aproximadamente 6.000 K. Como visto do espaço, a Terra é relativamente fria, com temperatura de aproximadamen
te 254 K. A distribuição dos comprimentos de onda na radiação e1nitida a partir de um objeto é determinada por sua 
temperatura. Porque a Terra, vista de fora de sua atmosfera, parece mui to mais fria que a temperatura que geralmen
te ex:perimentan1os em sua superfície? A troposfera, transparente à luz visível, não é transparente à radiação infra
vermelho. A Figura 18.10 mostra a distribuição de radiação a partir da superfície da Terra e os comprimentos de 
onda absorvidos pelo vapor de água atmosférico e pelo dióxido de carbono. De acordo com o gráfico, esses gases at
mosféricos absorvem muito da radiação que sai da superfície da Terra. Ao fazer isso, ajudam na manutenção da tem
peratura uniforn1e, s uportável na superfície da Terra, mantendo, como era, a radiação infravenne1ho da superfície, 
que sentimos como calor. A influência de H20, de C02 e de outros gases atmosféricos na temperatura da Terra é ge
ralmente chan1ado efeito estufn (veja o quadro "A química no trabalho" da Seção 3.7). 

A pressão parcial do vapor de água na atmosfera varia muito de um lugar para outro e acontece de tempos em 
tempos, mas ela 11ormalmente é mais alta próxima da superfície da Terra e cai muito nitidamente con1 o aumento 
da elevação. Como o vapor de água absorve radiação infravermelho tão fortemente, esta tem papel importante na 
manutenção da temperatura atn1osférica à noite, quando a superfície emite radiação para o espaço e não recebe 
energia do Sol. Em regiões de climas desérticos muito secos, onde a concentração de vapor de água é surpreenden
temente baixa, pode ser extremamente quente durante o dia, mas muito frio durante a noite. Na ausência de uma 
camada extensa de vapor de água para absorver e depois irradiar parte da radiação infravermelho de volta à Terra, 
a superfície perde essa radiação para o espaço e esfria muito rapidamente. 

O dióxido de carbono tem papel secundário, porém muito importante na manutenção da ten1peratura da su
perfície. A queima mundial de con1bustiveis fósseis, principalmente carvão e petróleo, em escala extraordinária na 
era moderna tem aumentado visivelmente o nível de dióxido de carbono na atmosfera. Medidas realizadas 
durante várias décadas mostram que a concentração de C02 na atmosfera está aumentando uniformemente (Figu
ra 18.11). De fato, o nível de C02 tem aumentado em 30°/o para maisde375 ppn1 desde a era pré-indus trial. Um con-

Figura 18.11 A concentração de C02 
atmosférico tem crescido mais de 15% 
desde o final na década de 50. Esses 
dados foram gravados no Observatório 
de Mauna Loa no Havaí ao se 
monitorar a absorção de radiação 
infravermelho. O formato em dente 
de serrote do gráfico deve-se às 
variações regulares de estação na 
concentração de C02 em cada ano. 
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senso está surgindo entre os cientistas a respeito de que esse aumento já está interferindo no clima da Terra e de 
que ele pode ser responsável pelo aumento observado na média global da temperatura do ar de 0,3 a 0,6 ºC durante 
o L"Lltimo século. 

Com base nas taxas presentes e estimadas de uso de combustíveis fósseis, espera-se que o nível de C02 atm.os
férico dobre o nível atual entre 2050 e 2100. Os modelos computacionais prevêem que esse aumento resultará em ele
vação na média da temperatura global de 1para3 ºC. Variações importantes no clima resultariam de uma variação 
na temperatura dessa ordem de grandeza. Porque tantos fatores entram na determil1ação do clima, não podemos 
determinar com certeza quajs variações ocorrerão. Entretanto, a humanidade evidentemente tem que adquirir o 
potencial, variando a concentração de C02 e outros gases qtte 'aprisionam' o calor na atmosfera, para alterar subs
tancialmente o clima do planeta. 

Um olhar mais de perto Metano como gás de efeito estufa 

Apesar de C02 receber a maioria da atenção, outros ga
ses têm contribuição igual no efeito estufa. O líder entre eles 
é o metano, CH~. Cada molécula de metano tem aproxima
damente 25 vezes o efeito estufa de uma molécula de C02• 

Estudos de gás atmosférico aprisionados há muito tempo 
em fo lhas gelo da Groenlândia e Antártida mostram que a 
concentração de metano na atmosfera tem aumentado d u
rante a era industrial, dos valores pré-industriais na faixa 
de 0,3-0,7 ppm até o valor atual de aproximadamente 1,8 
ppn1. 

O metano é formado em processos biológicos que ocor
ren1 em ambientes com pouco oxigênio. As assim chamadas 
bactérías anaeróbicas que florescem nos pântanos e aterros 
sanitãrios, próximas das raízes do arroz e no sistema di
gestivo dos animais rumi11antes, produzem metano (Figura 
18.12). Ele também escapa para a atmosfera durante a extra- Figura 18.12 Animais ruminantes como vacas e ovelhas 
ção e transporte do gás natural (veja o quadro" A química no produzem metano em seus sistemas digestivos. Na 
trabalho", da Seção 10.5). Estima-se que aproximadamente Austrália, esses animais produzem aproximadamente 14% 
dois terços das emissões diárias de metano atuais, que estão das emissões totais do efeito estufa. 
crescendo em aproximadamente 1º/o por ano, estão relacio-
nadas com a atividade humana. 

O metano tem uma meia-vida na atmosfera de aproxi- ouóxidosdenitrogênio,eventualmenteproduzindooutros 
madamente dez anos, enquanto C02 vive por n1uito mais gases de efeito estufa coi:no 0 3. Tem sido estimado que os 
tempo. lsso pode a princípio parecer uma boa coisa, mas efeitos de CH4 na mudança no clima são no mínimo um ter
existem efeitos indiretos a considerar. Parte do metano é ço, ou talvez até mesmo metade, tão grandes quanto os de 
oxidado na estratosfera, produzindo vapor de água, um po- C01. Dada essa grande contribuição, reduções importantes 
deroso gás de efeito estufa que está de maneira contrária do efeito estufa poderiam ser atingidas pela redução das 
virtua !mente ausente da estratosfera. Na troposfera o meta- emissões de metano ou capturando-se as en1issões para uso 
no é atacado por espécies reativas como os radicais de OH, como um combustível. 

18.5 O oceano do mundo 

A água é o liquido mais comum na Terra. Ela cobre 72o/o da superfície terrestre e é essencial à vida. Nossos cor
pos são aproximadrunente 65o/o de água en1 massa. Por causa das extensivas ligações de hidrogênio, a água gera (
mente tem altos pontos de fusão e ebulição e alto calor específico. - (Seção 11.2) Seu alto caráter polar é 
responsável pela excepcional habilidade en1 dissolver uma vasta classe de compostos iônicos e substâncias cova
lentes polares. Muitas reações ocorrem em água, inclusive reações nas quais H20 é um reagente. Recorde, por 
exemplo, que H20 pode participar em reações ácido-base como doador ou receptor de próton. C1110 (Seção 16.4) No 
Capítulo 20 veremos que a água pode também participar .nas reações de oxirredução como doador ou receptor de 
eJétrons. Todas essas propriedades têm papel em nosso ambiente. 
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Figura 18.13 A maior parte da água 
na Terra está nos oceanos. 

Água do mar 

Restante da 
ál!Ua 12.8°/o) 

Água do 
oceano 
(97,2%) 

A vasta camada de água salgada que cobre a maior parte do planeta está conectada e, geralmente, possui com
posição constante. Por essa razão, os oceanógrafos falam de um oceano do n1undo em vez de separar os oceanos 
como aprendemos nos livros de geografia. O oceano do mundo é enorme. Seu volume é de 1,35 x 109 km3

. Quase 
toda a água da Terra, 97,2o/o, está no oceano do mundo (Figura 18.13). Dos 2,8% resta11tes, 2,1 % está co11tida em co
berturas de gelo e geleiras. Toda a água doce - em lagos, rios e água do subsolo - somam apenas 0,6%. A maioria 
de 0,1% restante está contida em ágl' ª salobra (salgada), como no Grande Lago Salgado em Utah. 

A água do mar é geralmente chamada água salina. A salinidade da água do mar é a massa em gramas de 
sal seco presente em 1 kg de água do mar. No oceano do mundo a salinidade é em média 35. Em outras pala
vras, a água do mar contém aproximadamente 3,5% de sais dissolvidos em massa. A lista de elementos presentes 
na água do mar é m u.i to longa. Entretanto, a n1aioria está presente a penas em co11cen trações mui to baixas. A Tabela 
18.6 relaciona as 11 espécies iônicas mais abundantes na água do mar. 

O mar é tão vasto que se tuna substância estiver presente na água do mar em um grau de ape11as 1 parte por bi
lhão (ppb, isto é, 1x10~ g por quilograma de água), existem a.inda 5 x 109 kg dessa substância no oceano do mu11do. 
Todavia, o oceano é raramente usado como fonte de matéria-prima porque o custo de extra.ir deles as substfu1cias 
desejadas é muito alto. So.mente três substâncias são obtidas da água do mar em quantidades comerciais importan
tes: cloreto de sódio, bromo e magnésio. 

Dessalinização 

Devido ao seu alto teor de sal, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos 
em que a empregamos. Nos Estados Unidos o teor de sal dos abastecedores de água municipal é restrito por uma 
normatização da área da saúde a não mais do que aproximadamente 500 pp1n. Essa quantidade é muito menor que 
os 3,So/o de sais dissolvidos presentes na água do mar e 0,5°/o ou n1ais presentes na água salobra encontrada no sub
solo, em algumas regiões. A remoção dos sais da água do mar ou da água salobra para torná-la própria para uso é 
d1amada dessal inização. 

TABELA 18.6 Constituintes iônicos da água do mar presentes em concentrações maiores que 0,001 g/kg (1 ppm) 

Constituinte iônico glkg de água do mar Concentração (mol/t} 

Cloreto, CT 19,35 0,55 

Sódio, Na• 10,76 0,47 

Sulfato, so/- 2,71 0,028 

Magnésio, Mg2
' 1,29 0,054 

Cálcio, Ca2
' 0,412 0,010 

p , . K+ otass10, 0,40 0,010 

Dióxido de carbono• 0,106 2,3 X 10-l 

Brometo, Br- 0,067 8,3 X 1 0~ 

Ácido bórico, H3B03 0,027 4,3 X ltJ'"' 
Estrôncio, Sr2

• 0,0079 9,1 X 10-S 

Fluoreto, F' 0,0013 7,0 X 10-5 

• C02 está presente na água do mar como HCO,- e C03
2
- • 
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Permeador 

(a) 

Fibras ocas 
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Figura 18.14 (a) Uma sala dentro de uma usina de destilação por osmose inversa. (b) Cada cilindro mostrado em (a) é 
chamado de permeador e contém vários milhões de fibras ocas minúsculas. (c) Quando a água do mar é introduzida sob 
pressão dentro do permeador, a água passa pela parede da fibra para dentro dela e é, conseqüentemente, separada dos 
íons do sal. 

A água pode ser separada dos sais dissolvidos por destilnçiio (descrita no q uadro "Um olhar mais de perto" da 
Seção 13.5) porque a água é uma substância volátil e os sais são não voláteis. O princípio da destilação é bem sim
ples, mas realizar o processo em grande escala apresenta muitos problemas. À medida que a água é destilada de 
um recipiente contendo água do mar, por exemplo, os sais tomam-se mais e mais concentrados e eventualmente 
precipitam. 

A água do mar pode também ser dessalinizada por meio de osmose inver
s a. Recorde-se de que a osmose é o movimento líquido de moléculas de solven
te, porém não de moléculas de soluto, por uma membrana semipermeável. 
cm (Seção 13.5) Na osmose o solvente passa de uma solução mais diluída para 

outra 1nais concentrada. Entretanto, se uma pressão externa suficiente for apli
cada, a osmose pode ser paralisada e, ainda a altas pressões, revertida. Quando 
isso ocorre, o solvente passa de uma solução mais concentrada para outra mais 
diluida. Em um moderno equipamento de osmose inversa, são usadas fibras 
com buracos minúsculos como a membrana semipermeável. A água é introdu
zida sob pressão nas fibras, e a água dessalinizada é recuperada, como ilustra
do na Figura 18.14. 

A maior usina de dessalinização do mundo está localizada em J ubail, Ará
bia Saudita. Essa usina fornece 50o/o da água potável daquele país usando os
mose inversa para dessalinizar a água do mar do Golfo Pérsico. Tais usinas 
estão se tomando cada vez mais comuns nos Estados Unidos. Bm 1992, por 
exemplo, a cidade de Santa Bárbara, Califórnia, inaugw·ou uma usina de os
mose inversa que pode produzir 30 bilhões de litros de água potável por dia. 
Dessalinizadores de osmose i11versa de operação manual em pequena escala 
estão agora também disponíveis para uso em acampamentos, viagens e no mar 
(Figura 18.15). 

Figura 18.1 S Dessalínizador de 
água de operação manual 
Survivor-35 Katadyn North 
America Modelo MROD-35-LS 
que funciona por osmose inversa. 
Ele pode produzir 4,5 L de água 
pura, a partir da água do mar, 
em uma hora. 
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,, 
18.6 Agua doce 

Um aduJ to precisa beber aproximadamente 2 litros de água por dia. Nos Estados Unidos, o uso djário de água 
por pessoa ultrapassa em muito esse nível de subsistência, atingindo uma média de aproximadamente 300 ·L/ dia 
de consumo pessoal e higiene. Usamos aproximadamente 8 L/pessoa para cozinhar e beber, 120 L para limpeza 
(banho, lavagem de roupas e limpeza da casa), 80 L para descarga no banheiro e 80 L para os jardins. Usamos indi
reta1nente quantidades muito maiores na agricultura e na indústria para produzir comida e outros itens. Por exem
plo, aproximadrunente 1x105 L de água são usados para a fabricação de 1.000 kg de aço, quase a quantidade de aço 
em um automóvel de porte médio. 

A quantidade total de água doce na Ten·a não é uma fração muito grande da água total presente. A água doce é 
uma das nossas mais preciosas riquezas. Ela se forma por evaporação dos oceanos e da terra. O vapor de água que 
se acumula na atmosfera é transportado pela circulação atmosférica global, eventualmente retornando à Terra 
como chuva ou neve. 

À medida que a chuva cai e a água escorre pela Terra e.n1 seu caminho para os oceanos, ela dissolve uma varie
dade de cátions (principalmente Na+,~, Mg2

+, Ca2
+ e Fe2~), ânions (principalmente Cl-, 504

2
- e HC03l e gases dis

solvidos (principalmente 0 2, N2 e C02). Quando usamos água, ela se torna carregada com 1nateriais adicionais 
dissolvidos, inclusive dejetos da sociedade humana. Se a população e a produção de poluentes ambientais aumen
tam, verificamos que devemos gastar quantidades cada vez maiores de recursos financeiros e riquezas para garan
tir fornecimento de água doce. 

Oxigênio dissolvido e qualidade da água 
A quantidade de 0 2 dissolvida na água é um importante indicador da qualidade da água. A água comple

tamente saturada com ar a 1atmea20 ºC contém aproximadamente 9 ppm de 0 2• O oxigênio é necessário para os 
peixes e muitas outras vidas aquáticas. Os peixes de águas frias precisam que a água contenha no müúmo S ppm 
de oxigênio dissolvido para sobreviver. As bactérias aeróbicas consomem o oxigênio dissolvido para oxidar as ma
térias orgânicas e, dessa forma, satisfazer suas exigências energéticas. O material orgânico que as bactérias são ca
pazes de oxidar é chamado biodegradável. Essa oxidação ocorre por um conjunto complexo de reações químicas; 
a matéria orgâ1úca desaparece gradualmente. 

Quantidades excessivas de 1nateriais orgânicos biode.gradáveis na água são prejudiciais porque retiram dela o 
oxigênio necessário para manter a vida animal em equilíbrio. As fontes típicas desses materiais biode.gradáveis, 
conhecidos como reíeítos que exigen1 oxigênio, incluem esgoto, rejei tos de indústrias alimentícias e de fábricas de pa
pel e efluentes (rejeitos líquidos) de usinas de processamento de carne. 

Na presença de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo em material biodegradável aca
bam basicamente como C02, HC03- , H20, N03- , 504

2
- e fosfatos. A formação desses produtos de oxidação a lgumas 

vezes reduz a quantidade de oxigênio dissolvido a ponto de as bactérias aeróbicas não poderem mais sobreviver. 
As bactérias anae.róbicas assumem o processo de decomposição, formando CH4, NH31 H2S, PH3 e outros produtos, 
vários dos quais contribuem para os odores fortes de algumas águas poluídas. 

Os nutrientes vegetais, principalmente nitrogênio e fósforo, contribuem para a poluição da água estimulando 
excessivamente o crescimento de plantas aquáticas. Os resultados n1ajs visíveis do crescin1ento vegetal excessi
vo são as algas flutuantes e as águas escuras. Entretanto, à medida que o crescimento vegeta l torna-se excessivo, 
a quantidade de matéria vegetal n1orta e decadente aumenta mais significativamente de .maneira rápida, um pro
cesso chamado eutroficaçifo (Figura 18.16). Os vegetais decadentes consomem 0 2 porque são biode.gradáveis, le
vando à exaustão do oxigênio na água. Sem fornecimento suficiente de oxigê1úo, a água, por sua vez, não pode 
sustentar qualquer forma de vida ru1imal. A mais importru1te fonte de compostos de nitrogênio e fósforo na água 
são os esgotos domésticos (detergentes contendo fosfatos e rejeitos do corpo contendo nitrogênio), escoamentos 
das terras de agricultura (fertilizantes contendo tanto nitrogênio quanto fósforo) e escoan1entos de áreas de criação 
de animais (rejeitos de animais contendo nitrogênio). 

Tratamento d e fontes de água municipais 
A água necessária para usos domésticos, na agricultura e nos processos industriais é tirada dos lagos naturais, 

rios e de fontes no subsolo ou de reservatórios. A maior parte da água que encontra seu caminho nos sistemas de 
água municipais é água potável; ela já deve ter passado por um ou mais sistemas de trata1nento de esgoto ou usi
nas industriais. Em conseqüência, essa água deve ser tratada antes de ser distribuída para as torneiras. O tratamen
to de água 1nunicipal geralmente envolve cinco etapas: filtração grossa, sedimentação, filtração com areia, aeração 
e esterilização. A Figura 18.17 mostra um processo de tratamento típico. 
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Figura 18.16 O crescimento de 
algas e lentilha d'água nesse açude 
deve-se a resíduos agrícolas. 
Os resíduos alimentam o 
crescimento de algas e ervas, que . ... . , 
exaurem o ox1gen10 na agua, um 
processo chamado eutrofícação. 
Um lago eutrófico não pode 
manter os peixes. 

Depois da filtração grossa por uma tela, a água é deixada em repouso em tanques de sedimentação grandes 
nos quais a areia finamente dividida e outras partículas minúsculas podem sedimentar-se. Para ajudar na remoção 
de partículas muito pequenas, a água pode primeiro tomar-se ligeiramente básica por adição de CaO. Em seguida, 
adiciona-seAl2(SOJ3• O sulfato de alurrúnio reage com os íons OH" para formar um precipitado esponjoso e gelati
noso de Al(OH)3 (K,,. = 1,3 x 10-~. Esse precipitado decanta-se lentamente, carregando para baixo partículas sus
pensas com ele, com isso removendo aproximadameI\te toda a matéria finamente dividida e a maior parte das 
bactérias. A água é filtrada por uma can1ada de areia. Depois da filtração, a água pode ser borrifada no ar para 
apressar a oxidação das substâncias orgânicas dissolvidas. 

O estágio final da operação normalmente envolve tratar a água com um agente químico para assegurar ades
truição de bactérias. O ozônio é o mais eficiente, mas ele deve ser gerado no lugar onde será usado. O cloro, Cl2, é, 
portanto, o mais conveniente. O cloro pode ser transportado em tanques como um gás liquefeito e distribuído por 
meio de um dispositivo medidor diretamente ligado ao estoque de água. A quantidade usada depende da presen
ça de outras substâncias com as quais o cloro poderá reagir e das concentrações de bactéria e vírus a ser removidas. 
A ação esterilizante do cloro deve-se provavelmente não a Cl2 propriamente dito, mas ao ácido hipocloroso, que se 
forma quando o cloro reage com a água: 

Entrada 
deágua ...,. __ 

Tela de 
filtração 
grossa 

Cl2(aq) + H20(l) ---+ HCIO(aq) + H"(aq) + Cr(nq) 

CaO, 
Al2(S04)3 
adicionados 

Tanques de sedimentação 

.Filtro 
de 

areia 

Aeração 

Cloro 
adicionado 

Figura 18.17 Etapas comuns no tratamento de água para um sistema público de abastecimento. 

[18.15] 

Tanque de 
estocagem 
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Um olhar mais de perto Abrandamento da água 

A água contendo uma concentração relativainente alta de 
Ca2

· , Mg2
• e outros cátions divalentes é chan1ada água dura. 

Apesar dea presença desses íons não ser um risco para a saú
de, eles podem tornar a água imprópria para alguns tipos de 
uso doméstico e industrial. Por exemplo, esses íons reagem 
com sabões para formar uma escória de sabão insolúvel, 
o material dos ralos das banheiras. Além disso, os depó
sitos de mineral podem se formar quando a água conten
do esses íons for aquecida. Quando a água contendo íons 
cálcio e íons bicarbonato for aquecida, parte do dióxido de 
carbono é expelida. Como resultado, a solução toma-se me
nos ácida e forma-se carbonato de cálcio insolúvel: 

O CaCOJ sólido reveste a superfície de sistemas de água 
quente e chaleiras, conseqüentemente reduzindo a eficiência 
de aquecimento. Esses depósitos, chamados de crosta ou in
crustações, podem causaT problemas sérios em ebulidores 
onde a água for aquecida sob pressão em canos que passam 
pelo forno. A formação da crosta reduz a eficiência do calor 
transferido e o fluxo de água pelos canos (Figura 18.18). 

Figura 18.18 Seção de 
um cano de água 
revestido internamente 
com CaC03 e outros sais 
insolúveis de água dura. 

A remoção dos íons responsáveis pela dureza da água é 
chamada abra11dnn1ento da água. Nem todos os suprimentos 
de água municipal necessitam de abrandamento de água. 
Naqueles que precisam, a água é geralmente obtida de fontes 
do subsolo nas quais ela teve considerável contato co1n calcá
rio, CaC03, e outros minerais contendo Ca2+, Mi+ e Pe2

• . O 
processo calcário-barrilha é usado em grande escalél para 

18.7 Química verde 
' 

operações de abrandamento da água municipal. A água é 
tratada com calcário, CaO !ou cal apagada, Ca(OH)2], e cin
zas de barrilha, Na2C03 • Esses produtos ~uínucos precipi
tam Ca2

• con10 CaC03 (K,,. = 4,5 x10-'l) e Mg +como Mg(OH)2 
( KPI = 1.6 x 10· 11): 

Ca2+(aq) + C03
2-(aq) --+ CaC03(s) 

Mg2+(aq) + 20W(aq) Mg(O'H)2(s) 

A troca iônica é um método domt'.'Stico típico para ama
ciamento da água. Nesse procedimento a água dura passa 
por um leito de resina de troca iônica: pérolas de plástico 
com grupos aniônicos covalentemente ligados, como 
-Coo-ou -so;. Esses grupos carregados negativamente 
têm íons Na+ ligados a eles a firn de balancear suas cargas, 
Os íons Ca2

• e outros cátions na água dura são atraídos para 
os grupos aniônicos e deslocam os ions Na• com cargas me
nores para a água. Portanto, um tipo de íon é trocado por ou
tro. Para manter o balanço de cargas, 2 íons Na• entram na 
água para cada Ca2

• removido. Se representamos a resina 
con1 seu sitio aniônico con10 R-eoo·, podemos escrever a 
equação para o processo como segue: 

2Na(R-COO)(s) + Ca2· (aq) ;::::::=: 
Ca(R-C00)2(s) + 2Na +(aq) 

A água an1aóada dessa forma contém concentração maior 
de íons Na•. Apesar de os íons Na· não formarem precipita
dos ou causare1n problemas associados aos cátions de água 
dura, preocupações individuais côm a ingestão de sódio, 
como para os que têm press.:1.o alta (hipertensão), incluem 
evitar beber água abrandada desse modo. 

Quando todos os íons Na· disponíveis são deslocados da 
resina de troca iônica, a resina é regenerada limpando-a 
com jatos de solução de NaCJ concentrada. Os donos de 
casa podem fazer isso carregando suas unidades com gran
des quantidades de NaCl(s), que pode ser comprado na 
maioria das mercearias. A alta concentração de Na · força o 
equilíbrio inostrado na equação anterior a deslocar-se para 
a esquerda, fazendo com que os íons Na' desloquem os cá
tions da água dura, que são empUirados com jatos de água 
pelo esgoto. 

A medida que a população hun1ana cresce atualmente para cerca de 6 bilhões, ternos agredido sobremaneira o 
ambiente natural. Na busca por alimento e abrigo, desguarnecemos regiões inteiras de sua vida selvagem e vegeta
ções nah1rais. A agricu ltura e a indústria modernas têm gerado muitas substâncias prejudiciais ao meio ambiente. 
As extrações de minério, por exemplo, trazem para a superfície minerais que, com a chuva, produzem rejeitas que 
poluem o ar e a água do subsolo. 

Existe uma crescente compreensão de que, se é para a humanidade prosperar no futuro, devemos criar uma so
ciedade sustentável, isto é, uma sociedade na qual os processos estejam e.n1 equilíbrio com o meio ambiente e na 
qual as necessidades humanas sejam satisfeitas com recursos renováveis. Finalmente, tudo isso deve ser realizado 
com quantidades mínimas de energia. 

Apesar de a indústria química ser apenas uma pequena parte do todo, os processos químicos estão envolvidos 
em aproximadamente todos os aspectos da vida moderna. A quí1nica está, portanto, no centro dos esforços para 
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executar esses objetivos. A iniciativa da química verde promove o desenvolvimento e a aplicação de produtos e 
processos químicos compatíveis com a saúde humana e que preservam o meio ambiente. Alguns dos mais 
importantes princípios que governam a química verde são os seguintes: 

• É melhor evitar os rejeitas do que tratá-los ou limpá-los depois de criados. 
• Ao sintetizar novas substâncias, o método empregado deverá gerar o mínimo possível de produtos de rejei

to. As substâncias geradas devem possui1· pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente. 
• Os processos químicos devem ser desenvolvidos para ser tão eficientes em termos de energia quanto possí

vel, evitando altas temperaturas e pressões. 
• Quando possível, devemos usar catalisadores contendo substâncias comuns e seguras. 
• Quando for técnica e economicamente viável, as matérias-primas usadas para os processos químicos devem 

ser provenientes de estoques com suprimentos re11ováveis. 
• As substâncias auxiliares, como solventes, devem ser eliminadas ou transformadas em inócuas quando 

possível. 
Vamos considerar algumas das áreas nas quais a química verde pode operar para melhorar a qualidade do 

ambiente. 

Solventes e reagentes 
O principaJ motivo de preocupação nos processos químicos é o LLSO de compostos orgânicos voláteis como 

solventes para reações. O solvente em geral não é consumido na reação, mas existem Liberações inevitáveis para 
a atmosfera mesmo nos processos mais cuidadosamente controlados. AJém disso, ele pode ser tóxico ou pode se 
decompor no mínimo em certo grau durante a reação, assim criando rejeitas. O uso de fluidos supercríticos (veja 
o quadro "A química no trabalho" da Seção 11.4) representa uma maneira de substituir o solvente convenci
onal por C02, gás não-tóxico que já está presente na atmosfera e que pode ser reciclado. A companhia quími
ca Ou i~ont, por exemplo, tem investido em um equipamento de produção para fazer politetrafluoroetileno, 
- [CF2CF2]

11 
- (TeflonTM) e copolimeros com tetrafluoroetileno em C02 líqt1ido ou supercrftico. Nesse caso, 

C02 substitui os solventes clorofluorocarbono que, à parte dos custos, não têm efeitos prejudiciais na cama
da de ozônio da Terra (Seção 18.3). 

Como exemplo adicional, o para-xileno é oxidado para formar ácido tereftálico, que por sua vez é usado para 
preparar plástico e fibras de poliéster de tereftalato de polietileno (PET) (Seção 12.2, Tabela 12.1): 

o 

o 190 ºC, 20 atm li 
CH + 30 ---- HO-C 3 2 catal.isador o 

para-xileno Ácido tereftálico 

Esse processo comercial exige pressurização e temperatura relativamente alta. O catalisador é uma mistura de 
manganês/ cobalto, o oxigênio é o agente oxidante e o solvente é o ácido acético (CH3COOH). Um grupo na Uni
versidade de Nottingham, na Inglaterra, desenvolveu uma rota aJtemati.va que emprega água supercrítica como 
solvente (Tabela 11.5) e peróxido de hidrogênio como oxidante. Esse processo alter11ativo tem várias vai1tagens po
tenciais, principalmente a eliminação do ácido acético como solvente e o uso de um agente oxidante inócuo. Se ele 
pode sttbstittúr com sucesso o processo comercial existente, dependerá de muitos fatores, que necessitarão de pes
quisas fuhLras. 

Outra substância ambientalmente benévola, candidata promissora como reagente ou solvente é o dimetilcar
bonato, que tem caráter polar e ponto de ebulição relativamente baixo (90 ºC). Ele poderia substituir as substâncias 
ambientalmente mais nocivas, como dimetilsulfato, e haletos de metila, como reagentes que fornecem o grupo me
tiJa (CH,) em reações: 

o 

8-{-8 
o 

Dimetilsulfato Cloreto de metila 

o 
8-o-~-o-e 

Dinietilcarbonato 

Ele pode também ser usado no lugar do reagente como fosgênio, Cl-CO-Cl. Não bastasse o fosgênio por si 
só ser tóxico, sua produção ainda forma CCl~ como um produto secundário indesejável: 
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CO(g) + Cli(g) --+ COC12(g) + CCl~(g) (produto lateral) 

O fosgênio é bastante usado como reagente em reações co1nerciais importantes, como a formação de plásticos 
de policarbonato (Figura 18.19): 

o 
li 

11Cl-C-CI + 11HO 

o CH 

CH3 

t o 
1 

o OH - -+ 

CH3 

Bisfenol A 

li -e o o 
1 3 ,....-...... 

T O 
o 
li 

0 - C O- + 2nHCI 

Figura 18.19 Esses CDs são 
fabricados com policarbonato 
Lexan™. 

Figura 18.20 Esse aparelho de 
lavagem a seco emprega C02 

supercrftico como solvente. 

CH3 " 
Policarbonato Lexan™ 

Se o dimetilcarbonato pudesse substituir o fosgênio ein tais reações, o pro
duto LateraJ da reação seria o metanol, CH30H, em vez de HCI. 

Outros processos 
Em muitos processos importantes na sociedade moderna são usados rea

gentes químicos não encontrados na natureza. Vamos examinar brevemente 
dois deles, lavagem a seco e revestimento das carrocerias dos automóveis para 
prevenir corrosão, e considerar as alternativas desenvolvidas para reduzir os 
impactos prejudiciais ao ambiente. 

A lavagein a seco de roupas normalmente usa solventes orgânicos clora
dos como o tetracloroetileno (C12C = CCl2), que podem provocar câncer. O 
uso comu111 deste e outros solventes semelhantes na lavagem a seco, limpeza 
de metais e outros processos industriais tem contaminado a água do subsolo 
em algumas áreas. Os n1étodos de lavagem a seco alternativos que empregam 
C02 supercrítico, com agentes de limpeza especiais, são atualmente comercia
lizados com sucesso (Figura 18.20). 

As carrocerias metálicas dos carros são revestidas extensivamente duran
te a fabricação para prevenir a corrosão. ·uma das etapas-chave é a eletrodepo
sição de uma camada de íons que cria urna interface entre o corpo do veículo e 
os revestimentos poliméricos que servem como revestimento inferior para a 
pintura. No passado, o chu1nbo era usado como metal de escolha para a inclu
são na mistura de eletrodeposição. Entretanto, o chumbo é altamente tóxico, 
de fo1ma que seu uso em outras pinturas e revestimento tem sido eliminado. 
As Indústrias PPG, Inc., um produtor importante de revestimentos automo
tivos, desenvolveu um hidróxido de ítrio relativamente não-tóxico como al
terna tiva para o chumbo (Figura 18.21). Quando esse revestimento é subse

qüentemente aquecido, o hidróxido é convertido em óxido, produzindo um revestimento insolúvel parecido com 
cerâmica. 

Purificação de água 
O acesso à água limpa é essencial para os trabalhos de un1a sociedade próspera estável. Vin1os na seção ante

rior que a desinfecção da água é uma etapa importante no tratamento da água para consw110 humano. A desin
fecção da água é uma das maiores inovações em saúde pública na história da humanidade. Tem din1inuído 
drasticamente os índices de doenças por bactérias provenientes da água, como cólera e tifo. Mas esse grande be
nefício tem um preço. 

Em 1974, os cientistas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, descobriram que a cloração da água produz 
um grupo de produtos secundários que tinha anteriormente passado despercebido. Esses produtos secundários são 
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Figura 18.21 Carroceria de 
automóvel recebe um revestimento 
de proteção contra a corrosão 
contendo ítrio no lugar do 
chumbo. 

d1an1ados trialo111etanos (THMs) porque todos têm um único átom.o de carbono e três á ton1os de halogênio: CI-fC131 

CHCl2Br, CHCJBr2 e CHBr3• Estas e muitas outras substâncias orgânicas contendo cloro e bromo são produzidas 
pela reação de cloro aquoso com substâncias que são produtos secundários da atividade humana. Lembre-se de 
que o cloro se dissolve em água para formar HOCl, que é agente oxidante ativo - (Seção 7.8): 

[18.161 

HOCl, por sua vez, reage com substâncias orgânicas para formar THMs. O bromo entra através da reação do 
HOCI com o íon bro.meto dissolvido: 

HOCl(aq) + Br-(aq) --'> HOBr(aq) + Cr(aq) [18.17) 

HOBr(aq) promove a halogenação das s ubstâncias orgânicas de maneira similar a HOCl(aq). 
Alguns THMs e outras substâncias orgânicas halogenadas são carcinógenos suspeitos, outras interferem com 

o sistema endócrino do organismo. Como resultado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência de Prote
ção Ambiental Norte-Americana (EPA) colocaram limites de 100-200 µg / L (100-200 ppb) na quantidade total de 
tais s ubstâncias na água potáve l. O objetivo é reduzir os níveis de THMs e de substâncias relacionadas no forneci
mento de água potável enquanto preserva a efetividade antibacteriológica do tratamento de água. Em alguns ca
sos, a simples redução da concentração de cloro pode fornecer desinfecção adequada enquanto reduz as 
concentrações de THMs formado. Agentes oxidantes alternativos, como ozônio (03) ou dióxido de cloro (CIO:z), 
produzem menos substâncias halogenadas, mas têm suas desvantagens. Cada um é capaz de oxidar o bromo 
aquoso, co1no mostrado, por exemplo, para ozônio: 

0 3(aq) + Br-(aq) + H20(/) -~ HOBr(aq) + 0 2(aq) + OW(aq) 

HOBr(aq) + 203(aq) Br03-(aq) + 202(nq) + H+(aq) 

[18.18) 

[18.19J 

Como temos visto, HOBr(aq) é capaz de reagir com substâncias orgânjcas dissolvidas para formar compostos 
orgânicos halogenados. Além disso, o íon bromato tein mostrado provocar câncer em testes com animais. 

Parece não haver, no momento, alternativas completamente satisfatórias para a cloração. Entretanto, os 
riscos de câl1cer dos THMs e de substâncias similares na água municipal são muito baixos se comparados aos ris
cos de cólera, tifo e outras desordens gastrointestinais causadas pela água não-tratada. Para começar, quando o 
fornecimento de água é mais Hmpo, menos desinfetante é necessário; dessa forma, o perigo de contaminação 
por desinfecção é reduzido. Como os THMs são formados, suas concentrações no fornecimento de água po
dem ser reduzidas por ae.ração porque os THMs são mais voláteis que a água. Alternativamente, eles podem ser 
removidos por adsorção em carvão ativado ou outros absorventes, apesar de esses procedimentos serem caros. 
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COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 
(a) Os ácidos da chuva ácida ou de outras fontes nãosãoun1a ameaça para os lagos onde a rocha éo calcário (carbona
to de cálcio), que pode neutralizar o excesso de ácido. Entretanto, onde a rocha é granito, nenhuma neutralização des
se tipo ocorre. Como o calcário neutraliza o ácido? (b) A água ácida pode ser tratada com substâncias básicas para 
aumentar o pH, apesar de tal procedimento ser geralmente apenas um paliativo. Calcule a massa mínima de cal, CaO, 
necessária para ajustar o pH de um pequeno lago (4,0x109 L) de 5,0 para 6,5. Por que pode ser necessário 1nais cal? 

Solução (a) O íon carbonato, que é um ânion de um ácido fraco, é básico. <- Seçóel. 16.2 e 16.7) Assim, o íon 
carbonato, C03"", reage com H '(nq). Se a concentração de H'(nq) é pequena, o produto principal é o íon bicarbonato, 
HC01- . Entretanto, se a concentração deH' (nq) é maior, forma-se f\CO) que se decompõe em C02 e ~O. (- Seção43) 
(b) As concentrações inicial e final de H~(nq) no lago são obtidas a partir de seus valores de pJ;: 

[Hlinfd41 = ] o-s.o = 1 X 10-5 1nol/L e [W]fln.il = 10-ó,5 =3X10-7 mol/L 

Usando o volun1e do lago, podemos calcular a quantidade de matéria de H ' (nq) em ambos os valores de pH: 
{l x 10-i; mol/L){4,0 x 109 L) = 4 x104 0101 
(3 x10-7 mol/ L){4,0 x109 L)=1 x103 mol 

Conseqüentemente, a variação na quantidade de J-t"(aq) é: 

4 x104 mo!- 1 x103 mo!""'4x104 moJ 

Vamos supor que todo o ácido no lago seja completamente ionizado, de forma que só J-r(aq) livre medido pelo pH 
precise ser neutralizado. P.recisaremos neutralizar no mínimo a quantidade de ácido anterior, apesar de poder existir 
grande quantidade a mais de ácido no lago do que aquela. 
O íon óxido de CaO é muito básico. ( CllD Seção 16.5) Na reação de neutraliz.:'lção, um molde 0 2

- reage com 2 n1ols de 
W para formar H10. Portanto, 2,9 x104 molde W necessita da seguinte massa em gramas de CaO: 

(4x104 mols de W) ( 1 mo) de CaO)( 56'1 CaO ) = 1 x106 de CaO 
2 mols de H' 1 mol de CaO g 

Isso significa um pouco mais de uma tonelada de CaO. Essa quantidade não seria muito cara, porque CaO é uma base 
barata, sendo vendida por menos de cem dólares a tonelada quando comprada em grandes volumes. Entretanto, a 
quantidade de CaO calculada antes é a mínima necessária porque é bem provável que existam ácidos fracos, na água, 
que também devam ser neutralizados. Esse procedimento de tra tamento com cal tem sido usado para ajustar o pH de 
alguns lagos pequenos levá-lo à faixa necessária à sobrevivência dos peixes. O lago do exemplo teàa aproximadamen
te 0,8 km de comprimento, tendo quase a mesma distância de largtLra e profundidade média de 6 m. 

Resumo e termos-chave 

Seções 18.l e 18.2 Nestas seções examinamos as 
propriedades físicas e qtúmicas da atmosfera da Terra. 
As variações de temperatura complexas na atmosfera 
dão origem a quatro regiões, cada uma com proprieda
des características. A mais baixa delas, a tropos fera, es
tende-se da superfície até aproximadamente uma 
a ltitude de 12 km. Acima da troposfera, em ordem o·es
cente de altitude, estão a estratosfera, a mesos fera e a 
termosfera. Nos limites mais externos da atmosfera ape
nas as espécies químicas mais simples podem sobrevi
ver ao bombardea1nento de partículas e radiação 
altan1ente energéticas do Sol. A massa molecular média 
da atmosfera a a ltas e levações é mais baixa que a da su
perfície da Terra porque átomos e moléculas nUlis leves 
difundem-se para cima e devido à fotodissociação, que 
é a quebra de ligações nas m.oléculas causada p ela ab
sorção de luz. A absorção de radiação pode também le
var à formação de íons por fotoionização. 

Seção 18.3 O ozônio é produzido na atmosfera mais 
exterior a partir da reação do oxigênio atômico com. 0 2• 

O ozônio por si só é decomposto pela absorção de um 
fóton ou pela reação com espécies ativas como NO. 
Os cloro fluoroca rbonos podem sofrer fotodissocia 
ção na estratosfera, introduzindo cloro atômico, que é 
capaz de destruir cataliticamente o ozônio. Uma redu
ção marcante no nível de ozônio 11a atmosfera superior 
teria sérias conseqüências adversas porque a camada de 
ozônio filtra determinados comprimentos de onda de 
luz ultravioleta que não são removidos por outro com
ponente atn1osférico. 

Seção 18.4 Na troposfera a química de componentes 
atmosféricos em traços é de in1portância fundamental. 
Muitos desses componentes secundários são poluentes. 
O dióxido de enxofre é um dos exemplos mais nocivos e 
predominan tes. Ele é oxidado no ar para fonna r trióxi
do de enxofre, qu e, ao se d isso! ver em água, forma ácido 
sulfúrico. Os óxidos de enxofre são contribuintes princi
pais da chuva ácida. Um método de prevenir a fuga de 
502 das operações industriais é reagir 502 com CaO 
para formar sulfito de cálcio (CaS03). 



O monóxido de carbono é encontrado em altas con
centrações na exaustão de motores auton1otivos e na fu
maça de cigarros. CO representa um risco para a saúde 
porque pode formar uma ligação forte com a hemoglo
bina e reduzir a capacidade do sangt1e para transferir 
oxigênio dos pulmões. 

A névoa fotoq uímica é uma mistura complexa de 
componentes na qual tanto os óxidos de nitrogênio 
quru1to o ozônio têm papéis importantes. Os compo
nentes da névoa são gerados princjpalmente nos moto
res de automóveis, e o controle da névoa consiste e1n 
grande parte no controle das emissões dos automóveis. 

O dióxido de carbono e o vapor de água são os prin
cipais componentes da a tmosfera qtie absorvem forte
mente a radiação infravermelho. C02 e H20 são, em 
decorrência, críticos na manutenção da temperatura da 
Terra. As concentrações de C02 e outros chamados 'ga
ses estufa' na atmosfera são, portanto, importantes na 
determinação do clima 110 mw1do inteiro. Como resul
tado da combustão extensiva de combustíveis fósseis 
(carvão, petróleo e gás natural), o iúvel de dióxido de 
carbono da atmosfera tem crescido regularmente. 

Seção 18.5 A ágtia do mar contém aproximadamente 
3,5°/o em massa de sais dissolvidos e é descrita como ten
do salinidade de 35. Como a maior parte da superfície 
do planeta é constituída por oceanos, futuramente estes 
serão a principal fonte de água doce para a humru1idade. 
A dessa1injzação é a remoção dos sais dissolvidos da 
água do mar, ou das águas salobras, para torná-la ade
quada ao consuJno hu1nMo. A dessalinização pode ser 
efetuada por destilação ou por osmose inversa. 

Seção 18.6 A água doce contém muitas substâ11cias 
dissolvidas, u1clusive oxigênio, necessárias para os pei
xes e outras vidas aquáticas. As substâncias decompos
tas por bacté1ias são chamadas biodegradáveis. Em 

Exercícios 

Atmosfera da Terra 

18.1 (a) Qual é a base primária para a divisão da atmosfera em 
diferentes regiões? (b) Dê o nome das regiões da atmosfe
ra, indicando o intervalo de altitude para e.ada uma. 

18.2 (a) Qual o non1e dado para o limite entre a troposfera e 
a estratosfera? (b ) Con10 os limjtes entre as regiões da 
ahnosfera são determinados? (c) Explique por que a es
tratosfera, que tem mais de 32 km de espessura, tem 
massa total .menor que a troposfera, que tem 16 km de 
espessura. 

18.3 A concentração de ozônio na Cidade do M éxico tem 
sido medida a 0,37 ppm. Calcule a pressão parcial de 
ozônio a essa concentração se a pressão atn1osférica 
for 650 torr. 
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virtude de a oxidação de substâncias biodegradáveis 
por bactérias aeróbicas consumir o oxigênio dissolvido, 
essas substâncias são chamadas rejeitos que necessitam 
de oxigênio. A presença de uma quantidade excessiva 
desse tipo de rejeitos na água pode exaurir o oxigênio 
dissolvido de maneira suficiente para matar os peixes e 
produzir odores fortes. Os nutrientes vegetais podem 
contribuir para o problema pelo estimulo do crescimen
to de plru1tas que se tornam rejeitos que necessitrun de 
oxigênio quando morrem. 

A água disponível de fontes de água doce pode 
necessitar de tratamento antes que possa ser usada 
domesticamente. As várias etapas normalmente usa
das no tratamento municipal de água incluem filtração 
grossa, sedllnentação, filtração com areia, aeração, este
rilização e algumas vezes abrandamento da água. O 
abrandamento da ágtia é necessário quando a ágtta con
tén1 íons como Mg2

+ e Ca2
+, que reagem com sabão para 

formar escória de sabão. A água contendo tais íons é 
chamada água dura. O processo caJcá rio-barrilha, que 
envolve a adição de CaO e Na2C03 à água dura, é algu
mas vezes usado em grande escala no abrandamento da 
água municipal Em indústrias, as águas de caldeira 
passam por um processo de abrandamento por troca iô
nica, no qual os íons da água dura são substituídos por 
íons Na' . 

Seção 18.7 A iniciativa da química verde promove 
o desenvolvimento e a aplicação de produtos e proces
sos químicos compatíveis com a saúde humana e que 
preservam o ambiente. As áreas nas quais os prinópios 
da química verde podem operar para 01elhorar a qua
lidade ambiental incluem escolhas de solventes e rea
gentes para reações qui:micas, desenvolvimento de pro
cessos alternativos e melhoramentos nos sistemas e 
práticas existentes. 

18.4 A partir dos dados da Tabela 18.l, calcule as pressões 
parciais de dióxid o de carbono e argônio quando a 
pressão atn1osférica total for 98,6 kPa. 

18.5 A concentração média estimada de monóxido de 
carbono no ar nos Estados Unidos en1 1991 foi de 
6,0 ppm. Ca lcule o número de moléculas de CO em 
1,0 L desse ar à pressão de 745 torre à temperatura 
de 17 ºC. 

18.6 (a) A partir dos dados da Tabela 18.l, qual é a concen
tração de neônio na atmosfera en1 ppm? (b ) Qual é a 
concentração de neônio na atmosfera em moléculas por 
L, supondo pressão atn1osférica de 743 torre tempera
tura de 295 "C? 
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Atmosfera externa: ozônio 

18.7 A energia de dissociação de un1a ligação carbono-bro
mo é normalmente 210 k)/mol. Qual é o co1nprimento 
de onda máximo de fótons que podem dissociar a liga
ção C- Br? 

18.8 A energia de dissociação da ligação C-Cl no compos
to CF3CI é339 kJ / mol, enquanto para o composto CCl~ 
é 293 kJ / mol. Fótons de qual intervalo de comprimento 
de onda podem causar a ruptura da ligação C - Cl de 
apenas uma das moléculas? 

18.9 Use as exigências de energia para explicar por que a foto
dissociação do oxigênio é mais importante do que a 
fotoionização do oxigênio a altitudes abaixo de 90 km. 

18.10 Dê duas razões pelas quais a fotodissociação de N 2 é 
um processo relativamente sem i111portância compara
do à fotodissociação de 0 2. 

18.11 (a) Por que a temperatura na estratosfera é mais alta 
próxima à estratopausa do que perto da h·opopausa? 
(b ) Explique como o ozônio é formado na estratosfera. 

18.12 (a) Qual o principal n1ecanismo pelo qual os átomos de 
oxigênio são criados a 120 km de elevação? (b) Por que 

Química da troposfera 

18.17 Quais são os principais efeitos adversos à saúde de cada 
um dos seguintes poluentes: (a) CO; (b) 502; (e) O~? 

18.18 Compare as concentrações típicas de CO, 502 e NO no 
ar não-poluído (Tabela 18.3) e no ar urbano (Tabela 
18.4) e indique em cada caso no mínimo uma possível 
fonte para os valores mais altos na Tabela 18.4. 

18.19 Para cada um dos seguintes gases, faça uma lista de 
possíveis fontes naturais de ocorrência conhecidas: 
(a) CH~; (b) 502; (e) NO; (d) CO. 

18.20 Por que a água da d 1uva é naturalmente ácida, mesn10 
na ausência de gases poluentes como 503? 

18.21 (a) Escreva u.ma equação quirnica que explique como 
ocorre o a taque calcário por chuva ácida, CaC03. (b) 
Se uma escultura de calcário fosse tratada para for
mar un1a superfície de sulfato de cálcio, isso ajudaria 
a diminuir os efeitos da chuva ácida? Justifique sua 
resposta. 

18.22 A primeira eta~a na corrosão do ferro na atmosfera é a 
oxidação de Fe ~. (a) Escreva uma equação balanceada 
para mostrar a reação do ferro com a chuva ácida. (b) 

Você esperaria que o mesmo tipo de reação ocorresse 
com uma superfície de prata? Justifique sua resposta. 

18.23 Os con1bustíveis para automóveis à base de álcool le
vam à produção de formaldeído (CH20) nos gases de 
exaustão. Os formaldefdos sofrem fotodissociação, que 
contribui para a névoa fotoquirnica: 

CH20 + liv CHO + H 

os átomos de oxigênio existen1 por mais tempo à alti
tude de 120 kn1 que à altitude de 50 km? (c) Na superfí
cie da Terra, qual é o significado biológico da camada 
de ozônio estratosférica? 

18.13 O que é hidrofluorocarbono? Por que esses compostos 
são potencialmente n1enos prejudiciais à camada de 
ozônio que os CFCs? 

18.14 Desenhe a estrutura de Lewis para o clorofluorocarbo
no CFC-11, CFCl3. Quais as características químicas 
dessa substância que lhe permitem efetivan1cnte esgo
tar a camada de ozônio? 

18.15 (a) Por que o flúor presente nos clorofluorocarbonos 
não está também envolvido na dinlinuição da can1ada 
de ozônio? (b) Quais são as formas químicas nas quais 
o cloro existe na estratosfera após a quebra da ligação 
carbono-cloro? 

18.16 Você esperaria que a s ubstância CFBr3 fosse eficiente 
em diminuir a camada de ozônio, supondo que ela este
ja presente na estratosfera? J ustiiique s ua resposta. 

O comprimento de onda de luz máximo que pode pro
vocar essa reação é 335 nm. (a} Em qual parte do espec
tro eletromagnético esse comprimento de onda de lu:z é 
encontrado? (b ) Qual é a força máxima de uma ligação, 
em kJ/ mol, que pode ser quebrada pela absorção de 
um fóton de luz de 335 nm? (e) Compare sua resposta 
para o item (b) com o valor apropriado da Tabela 8.4. 
O que você pode concluir sobre a energia de ligação 
C-H no forma ldeído? 

18.24 Uma reação importante na formação da névoa fotoquí
mica é a fotodissoc iação de N02: 

N02 + l1v NO(g) + O(g) 
O comprimento de onda de lu:z máximo que pode pro
vocar essa reação é 420 nm. (a) Em qual parte do espec
tro eletromagnético a luz com esse comprimento de 
onda é encontrada? (b) Qual é a força máxima de uma 
ligação, em kJ/mol, que pode ser quebrada pela absor
ção de um fóton de luz de 420 nm? 

18.25 Explique por que as concentrações de C02 na atmosfera 
afetam a quantidade de energia deixando a Terra, n1as 
não afetaa1 a quantidade de energia entrando a partir do 
Sol. 

18.26 (a) Co1n relação à absorção de energia radiante, o que 
distingue um gás p rovocador de efeito estufa de um 
gás que não provoca tal efeito? (b) CH~ é um gás que 
provoca efeito estufa, mas Ar não. Como a estrutura 
molecular de CH4 poderia explicar por que ele é u.m gás 
de efeito estufa? 



O oceano do mundo 

18.27 Qual é a concentração em quantidade de n1atéria de 
Na· em uma solução de NaCI cuja salinidade é 5,3 se a 
solução tiver uma densidade de 1,03 g/mL? 

18.28 O fósforo está presente na água do mar em grau de 
0,07 ppm em massa. Se o fósforo está presente como 
fosfato, P04~, calcule a concentração em quantidade 
de matéria correspondente de fosfato. 

18.29 A primeira etapa de recuperação do magnésio da 
água do mar é a precipitação de Mg(OH)2 com CaO: 

Mg-1' (aq) + CaO(s) + f-40(/) Mg(OH)2(s) + Ca2' (aq) 

Qual é a massa de CaO necessária para precipitar 
5,0x106 g de Mg(OH)2? 

18.30 Supondo uma eficiência de recuperação de 10°/o, 
quantos litros de água do mar devem ser processados 
para se obter 108 kgde bromo em um processo de pro
dução comercial, supondo a concentração do (on bro
meto relacionada na Tabela 18.6? 

' Agua doce 

18.33 Relacione os produtos comuns formados quando um ma
terial orgâ11ico contendo os elementos carbono, hidrogê
nio, oxigênio, enxofre e nitrogênio se decompõe (a) sob 
condições aeróbicas; (b) sob condições anaeróbicas. 

18.34 (a) Explique por que a concentração de oxigênio dissol
vido na água doce é um indicador in1portante da quali
dade da água. (b) Como a solubilidade do oxigênio na 
água é afetada pelo aumento da temperatura? 

18.35 O seguinte ânion orgânico é encontrado nos detergentes: 

so-
3 

Suponha que o ânion sofra decomposição aeróbica da 
seguinte maneira: 

2C18H~O;(aq) + 5102(aq) --
36C02(nq) + 28H20(/) + 2.W(nq) + 2504

2-(nq) 

Qual é a massa total de 0 2 necessária para biodegradar 
1,0 g dessa substância? 

18.36 A n1édia diária de a1assa de 0 2 usada pela descarga de es
goto nos Estados Unidos é 59 g por pessoa. Quantos litros 
de água com 9 ppm de 0 2 são totalmente exauridos de 
oxigênio em 1 dia por uma população de 85 mil pessoas? 

18.37 Escreva a equação quúnica balanceada para descrever 
a quantidade de íons magnésio removida no tratamen
to de água por adição de cal apagada, Ca(OH)2• 
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[18.31] Suponha que alguém deseje usar a osmose inversa 
para reduzir o teor de saJ da água salobra com uma 
concentração total de sal de 0,22 mol/ L para 0,01 
mol/L, tornando-a potável para consumo humano. 
Qual é a pressão mínima que se precisa aplicar nos 
permeadores (Figura 18.14) para se atingir esse objeti
vo, supondo que a operação ocorra a 298 K? (Dica: 
consulte a Seção 13.5.) 

[18.32] Suponha que um aparelho de osmose inversa como o 
mostrado na Figura 18.15 opere na água do mar, cujas 
concentrações dos fons constituintes estejam relacio
nadas na Tabela 18.6, e que a água dessalinizada que 
sai tenha wna concentração em quantidade de maté
ria de aproximadamente 0,02 mol /L. Qual a pressão 
mínima que deve ser aplicada por uma bomba de n1ão 
a 305 K para fazer com que a osmose inversa ocorra? 
(Dica: consulte a Seção 13.5.) 

18.38 (a) Qual das seguintes espécies iônicas é, ou poderia ser, 
resRonsável f.ela dureza e m um abastecimento de água: 
Ca·"; K"; Mg •; Fe2

" ; Na~? (b) Quais propriedades de um 
íon determinam se ele contribuirá para a dureza da 
água? 

19.39 QuaJ q uantidade de matéria de Ca(OH)2 e Na2C03 de
veria ser adicionada para abrandar 1,0x103 L de água na 
qual [Ca21 = 5,0 x 104 11101/L e [HC03l = 7,0 x 10-1 
mol/L? 

1,8.40 A concentração de Ca2
+ de determinado abastecimento 

de água é 5,7x10..J mol/ L. A concentração de ion bicar
bonato, HC03-, na mesma água é 1,7x10-:i mol /L. Qual 
n1assa de Ca(OH)2 e Na2C03 deve ser adicionada a 5,0 x 
107 L dessa água para redu:z_ir o nível de Ca21 para 20°/o 
de seu 1úvel original? 

18.41 Qual é a função oferecida pela adição de Al2(S04'3a uma 
água ligeiramente básica durante o tratamento desta? 

18.42 O sulfato ferroso (FeS04) é gerabnente usado como coa
gulante na purificação da água. O sal de ferro(U) é dis
solvido na água a ser purificada, a seguir é oxidado ao 
estado de ferro(IJI) pelo oxigênio dissolvido, quando 
forma Fe(OH)3 gelatinoso, supondo que o pI-1 esteja aci
ma de aproximadamente 6. Escreva a e~uação química 
balanceada para a oxidação de Fez. a Fe • pelo oxigênio 
dissolvido, e para a fonnação de Fe(OHh(s) pela reação 
de Fe3' (nq) com HC03 (nq). 
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Química verde 

18.43 Um dos prinápios da quúnica verde é de que é melhor 
prevenir a formação de resíduos que limpá-los uma vez 
depois de formados. Como esses prinópios se relacionam, 
se é que se relacionam, com a eficiência energética? 

18.44 Discuta co1no os catalisadores podem tornar os proces
sos mais eficientes energeticamente. 

18.45 Explique como o uso de dimetilcarbonato no lugar de fos
gênio é coerente com o primeiro prinápio da química 
verde, de que é melhor evitar a produção de resíduos do 
que encontrar maneiras de limpá-los depois de criados. 

18.46 A reação de Baeyer-Villiger é uma reação de oxidação 
orgânica clássica para converter cetonas a lactonas, 
como no seguú1te exemplo: 

o 

Cetona 
, 

Acido 3-cloroperbenzóico 

Exercícios adicionais 

18.47 

18.48 

18.49 

18.50 

18.51 

118.52) 

U1n a1nigo seu viu cada lllll dos seguintes itens em t un 

jornal e gostaria de uma explicação: (a) chuva ácida; 
(b) gás de efeito estufa; (c) névoa fotoq uímica; (d) di
minuição do ozônio. Dê uma breve explicação para 
cada termo e identifique um ou dois produtos quími
cos associados a cada um. 
Suponha que a atmosfera de um outro planeta consista 
em 17°/o de Ar, 38% de CH4 e 45o/o de 0 2• Qual é a niassa 
molar média na superfície? Qual é a massa molar a 
uma altitude na qual todo o 0 2 está fotodissociado? 
Se em média a molécula de 0 3 'vive' apenas 100-200 
segundos na estratosfera antes de sofrer dissociação, 
como 0 3 pode oferecer qualquer proteção contra ara
djação ultravioleta? 
Mostre con10 as equações 18.7 e 18.9 podem ser so
madas para dar a Equação 18.10. (Você pode precisar 
rnultiplicar uma das reações por um fator para so
má-las apropriadamente.) 
Os ltnlo11s são fluorocarbonos que contêm bromo, tais 
como CBrF3• Eles são largan1ente utilizados como 
agentes espumantes para extintores de incêndio. 
Como os CFCs, os halons são nluito pouco reativos e 
no final das contas podem difundir-se para a estratos
fera. (a) Com base nos dados na Tabela 8.4, você espe
ra que a fotodissociação dos átomos de Br ocorra na 
estratosfera? (b) Proponha um mecanismo pelo qual a 
presença de haJons na estratosfera possa levar à dimi
nuição do ozônjo estratosférico. 
O radical hidroxil, OH, é formado a baixas altitudes 

pela reação dos átomos de oxigênio excitados com 
água: 

18.53 

18.54 

18.55 

A reação é usada na fabricação de plásticos e medica
mentos. Entretanto, o ácido 3-cloroperbenzóico é de 
certo modo sensível ao choque e propenso a explodir. 
Em segundo lugar, o ácido 3-dorobenzóico é um pro
duto residual. U1n processo alternativo sendo desen
volvido usa o peróxido de hidrogênio e um catalisador 
consistindo de estanho depositado em um suporte sóli
do. O catalisador é rapidamente recuperado da mistura 
da reação. (a) Qual você esperaria ser o outro produto 
da oxidação da cetona à lactona pelo peróxido de hi
drogênio? (b) Quais os princípios da química verde que 
são tratados pelo uso do processo proposto? 

o 

OH 

, 
Lacto na Acido 3-clorobenzóico 

Uma vez prodt12ido, o radical hidroxil é muito reati
vo. Explique por que cada uma das segujntes séries de 
reações afeta a poluição na troposfera: 
(a) OH + N02 HN03 
(b)OH +C0+02 C02 +00H 

OOH+NO OH+N02 
(e) OH + CH4 H 20 + CH3 

CH3 + 0 2 OOCl-13 
00Cl-T3 + 'NO OCH3 + N02 

Explique, usando o princípjo de Le Châtelier, por que 
a constante de equilíbrio para a formação de NO a 
partir de N2 e 0 2 aumenta com o aumento da tempera
tura, enquanto a constante de equilíbrio para a forma
ção de N02 a partir de NO e 0 2 diminui com o 
au1nento da temperatura. 
A afinidade do monóxido de carbono pela hemoglo
bina é aproximadamente 210 vezes a afin idade de 0 2. 

Suponha que uma pessoa inaJc ar que contém 112 
ppm de CO. Se toda a hemoglobina que deixe os pul
mões transporta oxigênio ou CO, calcule a fração na 
forn1a de carboxiemoglobina. 
O gás natural consiste basicamente em metano, 
CH4(g). (a) Escreva uma equação q uímica balanceada 
para a combustão completa do metano para produzir 
C02(g) como o único produto contendo carbono. 
(b) Escreva uma equação química balanceada para 
a combustão incompleta do metano para produzir 
CO(g) como o ún.ico produto contendo carbono. (c) A 
25 ºC e 1 atm de pressão, qual é a quantidade mínima 
de ar seco necessária para a completa combustão de 
1,0 L de CH~(g) em C02(g)? O gás natural tem sido 
usado na presença de um catalisador para remover 



NO e N02 de um fluxo de gás industrial. Quais são os 
prováveis produtos das reações de CH~ com NO e 
N02 sob tais condiçôes? 

18.56 Uma das possíveis conseqüências do aquecimento 
global é aumento na temperatura da água do oceano. 
Os oceanos servem con10 uma 'pia' para C01 os dis
solvendo grandes quantidades dele. (a) Con10 a solu
bilidade de C02 nos oceanos seria afetada por um 
aumento na temperatura da água? (b) Discuta as im
plicações de sua resposta para o item (a) no problema 
do aquecimento global. 

18.57 A energia solar que atinge a Terra produz em n1édia 
169 watts por metro quadrado. A energia radiada pela 
superfície da Terra produz em média 390 watts por 
metro quadrado. Comparando esses números, pode
ria se esperar que o planeta esfriasse mais rapidamen
te, mas mesmo assim isso não acontece. Por quê? 

18.58 Escreva as equações qu1micas balanceadas para cada 
uma das seguintes reações: (a) A n1olécula de óxido 
nítrico sofre fotodissociação na atn1osfera externa. 
(b) A n1olécula de óxido nítrico sofre fotoionização 
na atmosfera externa. (e) O óxido nítrico sofre oxida
ção pelo ozônio na estratosfera. (d) O dióxido de ni-

Exercícios cumulativos 

18.63 A concentração média estimada de N02 no ar nos Esta
dos Unidos em 1994 foi 0,021 ppm. (a) Calcule a pres
são parcial de N02 em uma amostra desse ar qua11do a 
pressão atmosférica for 745 torr (99,l kPa). (b) Quantas 
moléculas de NO estão presentes sob essas condições a 
20 ºC em um ambiente que mede 4,6 x 4,2 x 2,4 m? 

í18.61.l) Em 1986 a usina de energia elétrica da companhia Geor
gia Power em Taylorsville, Geórgia, queilnou 8.376.726 
toneladas de carvão, um recorde norte-americano na
quela época. (a) Supondo que o carvão fosse 83°/o de car
bono e 2,5°/o de enxofre, e que a combustão tives.se sido 
completa, calcule a quantidade em toneladas de dióxido 
de carbono e dióxido de enxofre produzida pela usina 
naquele ano. (b ) Se 55o/o de 502 pudesse ser removido 
pela reação com CaO e1n pó para fom1ar CaSO;y quan
tas toneladas de C'1503 serian1 produzidas? 

18.65 O suprimento de água para uma cidade do meio-oeste 
norte-americano contém as seguintes impurezas: 
areia grossa; partículas finamente divididas; íon nitra
to; trialometanos; fósforo dissolvido na forma de fos
fatos; cepas bacterianas potencialmente prejudiciais; 
substâncias orgânicas dissolvidas. Qual dos seguintes 
processos ou agentes, se houver algum, é efici.ente na 
remoção de cada uma dessas i.mpurezas: filtração em 
areia grossa; filtração em carvão ativado; aeração; 
ozonização; precipitação com hidróxido de alumfn.ío? 

18.66 A concentração de H20 na estratosfera é aproxin1ada
mente 5 ppm. Ela sofre fotodissociação como segue: 

H 20(g) H(g) + OH(g) 

(a) Usando a Tabela 8.4, calcule o comprimento de 
onda necessário para provocar essa dissociação. 
(b) Os radicais hidroxil, Orl, podem reagir com o ozô
nio, fornecendo as seguintes reações: 
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trogênio dissolve-se em água para formar ácido 
nítrico e óxido nítrico. 

18.59 (a) Explique por que Mg(OHh precipita-se quando o 
fon C03~ é adicionado a uma solução contendo Mg2+. (b) 

Mg(O.Hh precipitará quando 4,0 g de N~C03 forem 
adicionados a 1,0 L de uma solução contendo 125 pp1n 
de Mg1•7 

18.60 Descreva alguns dos prós e contras do uso do cloro 
em vez de ozônio como agente desi1úetante dos siste
mas de abastecimento de água mwúcipais. 

18.61 A tecnologia atual de branqueadores de polpa na 
indústria de papel usa o cloro como agente oxidante. 
A partir da perspectiva da química verde, dado o que 
você leu neste capítulo, quais são as deficiências de tal 
processo? 

[18.62] Apontou-se recentemente que podem existir quanti
dades maiores de N·o na troposfera e.m relação ao 
passado, devido ao uso massivo de compostos con
tendo nitrogênio nos fertilizantes. Supondo que NO 
possa eventualmente difundir-se na estratosfera, 
como as condições de vida na Terra poden1 ser afeta
das? Quais caminhos químicos NO pode seguir na 
troposfera? 

18.67 

18.68 

(18.691 

OH(g) + 0 3(g) --+ H02(g) + 0 2(g) 

HO~(g) + O(g) OH(g) + 0 2(g) 

Qual reação total resulta dessas duas reações elemen
tares? Qual é o catalisador na reação to tal? justifique 
sua resposta. 
As entalpias-padrão de formação de CIO e CI02 são 
101 e 102 kj/mol, respectivamente.. Usando esses da
dos e os dados te.rn1od inâmicos do Apêndice C, calcu
le a variação de entalpia total para cada etapa no 
seguinte ciclo catalítico: 

CIO(g} + 0 3(g) --+ CIOz(g) + Oi(g) 

Cl02(g) + O(g) ClO(g) + 0 2(g) 
Qual é a variação de entalpia para a reação total que 
resulta dessas duas e tapas? 
A principal razão pela qual a destilação é um 1nétodo 
dispendioso para a purificação de água é a alta ener
gia necessária para aquecê-la e vaporizá-la. (a) Usando 
a densjdade, o calor específico e o calor de vaporização 
da água do Apêndjce B, calcule a quantidade de ener
gia necessária para vaporizar 1,00 galão de água ini
cialmente a 20 ºC. (b) Se a energia for fornecida pela 
eletricidade ao custo de 0,085 dólares/ kwh, calcule 
seu custo. (c) Se a água destilada for vendida na mer
cearia por 1,26 dólares o galão, qual porcentagem do 
preço de venda representa o custo da energia? 
Uma reação que contribui para a diminuição do ozô

nio na estratosfera é a reação direta dos átomos de oxi-
,.., . .... . 

gen10 com. ozon10: 

O(g) + 0 3(g} 202(g) 
A 298 K a constante de velocidade para essa reação é 
4,8 x 105 mor1 L s -•. (a) Com base nas wúdades da cons
tante de velocidade, escreva a provável lei de veloci-



680 Química: a ciência cen tral 

dade para essa reação. (b) Você esperava que essa 
reação ocorresse por um processo de etapa elen1entar 
única? Explique. (c) A partir da ordem de grandeza da 
constante de velocidade, você espera que a energia de 
ativação dessa reação seja grande ou pequena? Justifi
que sua resposta. (d) Use os vai.ores de AH/ do Apên
dice C para estimar a variação de entalpia para essa 
reação. Essa reação aumentaria ou abaixaria a tem
peratura da estratosfera? 

LlS.70) Suponha que o equilfbrio em uma mistura de N 2, 0 2 e 
NO seja atingido à temperatura de 2.400 K: 

N2(g) + 0 2(g) 2NO(g) Kn
1 
= 0,05 

Se a mistura de reação original consis te em ar no nível 
do mar e a 1,0 atm em um frasco de 1,0 L, qual é a pres
são parcial de NO no equilíbrio a 2.400 K? Qual é a 
concentração de NO e.m ppm? 

18.71 O dióxido de nitrogênio (NOJ é a (mica espécie gaso
sa importante na atn1osfera mais baixa que absorve a 
luz visível. (a) Escreva a(s) estrutura(s) de Le\~•is para 
N02• (b) Como essa estrutura explica o fato de N02 se 
dimerizar para formar N 20 4? Com base no que você 
pôde encontrar sobre essa reação de dimerização no 
livro, seria possível encontrar N02 que se forma no 

[18.72) 

L18.73J 

ao1biente urbano na forma de dímero? Justifique sua 
resposta. (c) O que você esperava como produtos, 
se houver algum, para a reação de N01 com CO? 
(d) Você acha possível que N02 gerado em um am
biente urbano migre para a estratosfera? Justifique 
s ua resposta. 

·' Se o pH de 1,0 polegada de chuva sobre 1.500 mt for 2,5, 
quantos quilogramas de Hz504 estão presentes, supondo 
que ele seja o único ácido que contribui para o pH? 
A constante da lei de Henry para C02 na água a 25 ºC é 
3,1 x 10-2 mo) L-1 atm-1

. (a) Qual é a solubilidade de 
C02 na água a essa temperatura se a solução estiver 
em contato com o ar a uma pressão atmosférica nor
mal? (b) Suponha que todo esse C02 esteja na forma 
de H 2C03 produ7Jdo pela reação entre C02 e H20: 

COi(aq) + H20(l) i-4C03(nq) 

Qual é o pH dessa solução? 
[18.74) A precipitação de Al(Ol-lh (K, .. = 1,3x10-31 é algumas 

vezes usada para purificar a água. (a) Estime o pH no 
qual a precipitação de Al(OHh começará se uma massa 
de 2,0 lb de Al2(504) for adicionada a 1.000 gal de água. 
{b) Aproximadamente qual massa cm libras de CaO 
deve ser adicionada à água para se atingir esse pH? 



Capítulo 

Termodinâmica química 

1 rr OS ~ J«' das mais importa ntes perguntas que os químicos fa
zem na ocasião do desenvolvimento e compreensão das reações qLúmica. Pri
meiro, qual é a velocidade de uma reação? Segundo, como a reação prossegue 
a té o equilibrio final? A primeira pergunta é tratada por um estudo da veloci
dade da reação, o qual aborda mos no Capítulo 14. A segunda pergunta envol
ve a constante de equilibrio, que foi o foco do Capítulo 15. Revisemos 
rapidamente como esses conceitos estão relacionados. 

No Capítulo 14 aprendemos que as velocidades das reações são ampla
mente controladas por um fator re lacionado à energia, isto é, a energia de ati
vação da reação. - (Sí..-ç,)o 1-1.S) Quanto mais baixa a energia de ativação, 
mais rapidamente uma reação ocorre. o Capítulo 15 vimos que o equilíbrio 
depende das velocidades das reações direta e inversa: o equihbrio é alcançado 
quando as reações opostas acontecem em velocidades iguais. - (Seç.io 15 1) 
Como as velocidades das reações estão intimamente ligadas à energia, é lógico 
q ue o equilíbrio também deve depender de algum modo dela. Neste capítulo 
veremos como o equilíbrio quimico está relacionado às energias dos reagentes 
e produtos. Para tanto, estudaremos utais a fundo a termodinâmica química, 
área da química que explora as relações de energia. 

Vimos te rmodinâmica pela prin1eira vez no Capítulo 5, onde abordamos a 
natureza da energ ia, a primeira lei da termodinâmica e o conceito de entalpia. 
Recorde que, para uma reação que acontece a pressão constante, a var iação de 
entalpia iguala o calo r transferido entre o sistema e sua vizinhança. - (Seç.10 
5.3) Coo10 abordamos no quadro "Estratégias na química" da Seção 5.4, ava
riação de entalpia de uma reação é un1 importru1te indicador da probabilidade 
de a reação ocorrer. Porém, mostramos ta mbém que a entalpia não é o único fa
tor que determina se os reagentes ou produtos de uma reação são mais favore
cidos. Por exemplo, o gelo derrete à temperatura ambiente embora o processo 
seja endotérmico. Analogamente, NH~N03(s) se dissolve rápido em água, em
bora Mfd,.. seja positivo. cmo (Seção 13 l ) Claramente, o sinal da variação de 
entaJ pia por si só não é o s uficiente para nos dizer se uma reação ocorrerá. 

Neste capítulo trataremos de vários aspectos da termodinâmica química. 
Veremos que, além da entalpia, temos de considerar a variação da aleatoricdade 
ou da desorde111 q ue acompanha uma reação química. Fizemos alusão a essa 
idéia na Seção 13.1. Finalmente, aprenderemos a combinar a variação de ental
pia de uma reação com a variação na aleatoriedade para definir um novo tipo 
de energia que se relaciona diretamente com o equilibrio. Começamos intro
duzindo um novo aspecto à abordagem de termodinâmica, isto é, a idéia de 
processos espontfl11eos. 

.,.. O que está por vir ~ 

• este capitulo ampliaremos o 
entendimento com uma noção 
mais íormal de que as variações 
que ocorrem na natureza têm ca
ráter direcional: elas movem-se 
e.po11t111u•11111e11te em um sentido, 
mas não no sentido inverso. 

• A íunção termodinâmica, e11lro
J'ID, é uma íunção de estado 
(como a entalpia e a energia in
terna), que pode ser imaginada 
como uma medida da desordem 
ou aleatoriedade. 

• A seg11111f11 lei da /en11cxli111l111ica 
nos di.l que em qualquer proces
so espontâneo a entropia do uni
verso (sistema mais vizinhança) 
aumenta. 

• A terceira /d da ll'n11cxli11ll111icn 
afirma que a entropia de um só
lido cristalino perfeito a O K é 
zero. A partir desse ponto de re
ferência, as entropias absolutas 
de substâncias puras a tempera
turas acima do zero absoluto po
de1n ser calculadas a partir de 
dado~ experimentais. 

• A e11l.'rgia lit•re (ou energia livre de 
Gil1bs) indica o grau de afasta
mento entre o !.istema e seu esta
do de equilíbrio. Ela mede a 
quantidade máxima de trabalho 
útil alcançavel a partir de deter
minado proc~ e fornece in
íormações sobre o sentido no 
qual um sistema químico pros
seguirá espont,1neamente. 

• A variação da energia livre pa
drão para uma reação química 
pode ser usada para calcular a 
constante de equilíbrio para o 
p fOCCl>!.O. 
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Espontâneo Não 
espontâneo 

Figura 19 .1 Processo 
espontâneo. Essa seqüência de 
fotografias tem sentido inerente: 
reconhecemos que a foto dos ovos 
quebrados foi tirada depois da foto 
dos ovos inteiros. O processo é 
espontâneo em um sentido, e 
não espontâneo no sentido inverso. 

Figura 19.2 A combustão do gás 
natural (metano) no ar, 
produzindo dióxido de carbono e 
água, é um processo espontâneo, 
uma vez iniciado. 

19 .1 Processos espontâneos 

No Capítulo 5 abordan1os a primeira lei de termodinâmica, a qual afirma 
que a energia é conservada. C111D (Seção 5.2) Em outras palavras, a energia não é 
criada nem destruída em nenhum processo, como a queda de um tijolo, a fu
são de um cubo de gelo ou a combustão de gasolina. 1 A energia pode ser trans
ferida entre o siste1na e a vizinhança ou convertida de uma forma à o utra, mas 
a energia total pern1anece constante. Expressamos a primeira lei de termod i
nâmica matematicamente como llE = q + 1u, onde llE é a variação na energia in
terna de um sistema, q é o calor absorvido da vizinhança pelo sistema e iu é o 
trabalho realizado no sistema pela vizinhança. 

A primeira lei nos ajuda a equilibrar a contabilidade, por assim dizer, entre 
calor trocado e o trabalho feito em um processo particular ou reação. Porém, 
uma vez que a energia é conservada, não podemos usar a variação de energia 
em si como um crité rio para se avaliar se o processo é favorecido para aconte
cer; qualquer coisa que fazemos para abaixar a energia do sistema elevará a 
energia da vizinhança, e vice-versa. Não obstante, a experiência nos diz que 
certos processos sen1pre acontecerão, embora a energia do uruverso seja conser
vada. Por exemplo, água colocada en1 um congelador se ton1ará gelo. Um pre
go deixado ao ar livre enferrujará mais cedo ou mais tarde. Se você tocar um 
objeto quente, o calor será transferido para você. Para todos esses processos, 
a energia é conservada, como deve ser, de acordo com a primeira lei de ter
modinâmica. Embora aconteçam sem qualquer intervenção externa, tais pro
cessos são conhecidos como espontâneos. 

Um processo espontâneo tem sentido definido no qual ele acontece. Por 
exemplo, se você derrubar um ovo sobre uma superfície dura, ele cairá e se 
quebrará com o impacto (Figura 19.1). Agora imagine que você vê um vídeo 
no qual um ovo quebrado sobe do chão e se recompõe. Você concluiria que o 
vídeo simplesn1ente é passado de trás para frente - ovos quebrados não so
bem e se recompõem 1nagicamente! A queda e a quebra de um ovo são espon
tâneas. Um exemplo de um processo quínuco com sentido definido é a 
combustão do gás natural (metano). Uma vez aceso, o gás natural queima-se 
em uma trempe de fogão, produzindo dióxido de carbono e água (Figura 19.2). 
O dióxido de carbono e a água não se combinam espontaneam ente para for
mar o metano novamente. A con1bustão do metano é espontânea. Nenhum 
processo inverso, a recombinação de um ovo ou a combinação do dióxido de 
carbono e água para formar metano, é espontâneo, mesmo que a energia seja 
conservada tanto no sentido direto quanto no inverso. Evidentemente, existe 
a lguma coisa, que não é a energia interna, que determina se um processo é es
pontâneo ou não. 

A espontaneidad e de um processo pode depender da temperatura. 
Considere, por exemplo, o processo endotérmico de fusão do gelo sob pres
são atmosférica. Quando T >O ºC, o gelo funde-se espontaneamente; o pro
cesso inverso, a água líquida se transformar em gelo, não é espontâneo nessas 
temperaturas. Entretanto, quando T <O ºC, o contrário é verdadeiro. A água lí
quida converte-se em gelo espontaneamente, e a conversão do gelo e1n água 
não é espontânea (Figura 19.3). O que acontece a T = O ºC, no ponto de fusão 
norma l da água? No ponto de fusão normal de uma subs tância, as fases sólida 
e líquida estão em equilíbrio. C111D (Seção 11.6) Nessa temperatura especifica as 
duas fases estão se interconvertendo à mesma velocidade não havendo senti
do preferencial para o processo: tanto o processo direto quanto o inverso ocor
rem com preferência igual, e o processo não é espontâneo em nenhum sentido. 

1 A primeira lei, con10 dito aqui, não se aplica às reações nucleares, como as que ocorren1 nas estrelas ou nos reatores nucleares, nos 
quais a massa e a energia são interconvertidas. Abordaremos os processos nucleares com mais detalhes no Capitulo 21. 
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Espontâneo para T > O ºC 

Espontâneo para T < O ºC 

COMO FAZER 19.1 

Figura 19.3 A espontaneidade de 
um processo pode depender da 
temperatura. A T> O ºCogelo 
funde-se espontaneamente em 
água líquida. A T <O ºC o processo 
inverso, a água se congelar em 
gelo, é espontâneo. A T = O ºC os 
dois estados estão em equilíbrio e 
nenhuma conversi!o ocorre 
espontaneamente. 

Determine se os seguintes processos são espontâneos como descritos, são não espontâneos no sentido inverso ou es
tão em equili'brio: (a) Quando um pedaço de metal aquecido a 150 ºC é adicionado à água a 40 ºC, a água toma-se mais 
quente. (b) A água à temperatura ambiente decompõe-se em H1(g) e 0 2(g). (c) O vapor de benzeno, C6~(g), à pressão 
de 1 atm, condensa-se em benzeno líquido no ponto de ebulição normal do benzeno, 80,1 ºC. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se julgar se cada processo prosseguirá espontaneamente no sentido indicado, no senti
do inverso ou em nenhun1 sentido. 

Resolução: (a) Esse processo é espontâneo. Se dois objetos em diferentes temperaturas são colocados em contato, oca
lor é transferido do objeto mais quente para o mais frio. aa:> (Seção 5.l) Nessa instância, o calor é transferido do metal 
quente par.a a água mais fria. A ten1peratura final, depois que o metal e a água atingiran1 a mesma temperatura (equilí
brio térmico), é um valor entre as temperaturas inicia is do meta 1 e da água. (b) A experiência nos diz que esse processo 
é não espontâneo; em vez disso, o processo inverso -a reação de H2 e 0 2 para formar água -é espontâneo depois de 
iniciado por uma faísca ou chama (Figura 5.12). (c) Por definição, o ponto de ebulição normal é a temperatura na qual 
o vapor com uma pressão de 1 atm está en1 equilíbrio com o líqllido. Dessa forma, essa é uma situação de equiliôrio. 
Nem a condensação do vapor de benzeno nem o processo inverso são espontâneos. Se a temperatura fosse menor que 
80,l "C, a condensação do vapor de benzeno seria espontânea. 

PRATIQUE 

Sob uma pressão de 1 atm C02(s) (Gelo Seco TM) sublima-se a - 78 ºC. A transformação de C02(s) em COi(g) é u.m pro
cesso espontâneo a - 100 ºC e 1 atm de pressão? 

Resposta: não, o processo inverso é espontâneo a essa temperatura. 

Processos reversíveis e irreversíveis 
Para entender me lhor por que determinados se os processos são espontâneos, precisamos considerar m ais de 

perto as maneiras nas quais o estado de um sistema pode variar. Recorde-se de q ue as grandezas como temperatu
ra, energia interna e entalpia são funções de estado, propriedades que definem um estado e n ão dependem de como o 
sistema chegou àquele estado. C1110 (Seção 5.2) Vimos também que o calor transferido entre o sistenia e as vizinhan
ças (q), bem como o trabalho realizado p elo ou n o sistema (lv)1 11ão são fun ções de estado; os valores de q e lV depen
dem do caminho específico tomado de um estado a outro. 

U1n processo reversível é um caminho especial no qual o estad o de um siste
ma pode variar. Em um processo reversível, a variação no sistema é feita de tal 
forma que ele possa ser restaurado ao seu estado origina l exatnn1e11fe pela rever
são da variação. Em outras palavras, podemos reverter completamente a varia
ção no sistema sem variação líquida no sistema ou na vizinhança. Como exe.1nplo 

FILMES 
Termita, Triiodeto de nitrogênio 

de um processo reversível, vamos considerar de novo a interconversão do gelo em água mostrada na Figura 19.3. A 1 
atm de pressão, o gelo e a água liquida estão en1 equilíbrio um com o outro a O ºC. Agora imagine que fundimos 1 mol 
de gelo a O "C, 1 atm, para formar 1 mo! de água líquida a O ºC, 1 atm. Podemos atingir essa variação adicionando de

terminada quantidade de calor ao sistema a partir de sua vizinh ança: q = 6.H1us· Se quisermos retornar o sistema a seu 
estado original (gelo a O ºC), podemos simplesmente reverter o procedimento removendo a mes1na quantidade de 
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Um olhar mais de perto Reversibilidade e t rabalho 

Se um processo for espontâneo, ele poderá ser usado para 
realizar trabalho, como fazen1os quando queiman1os gaso
lina nos motores dos carros. Toda a variação de energia asso
ciada à quein'a da gasolina deve ser usada para realizar tra
balho, ou existe algum Limite? Os cientistas e os engenheiros 
têm estudado a operação dos motores com essa questão mui
to prática em mente. 

A quantidade de trabalho que podemos extrair a partir de 
qualquer processo espontâneo depende da maneira pela 
qual e le é realizado. Para ilustrar essa noção, vamos primeiro 
considerar o arra11jo simples mostrado na figura que acom
panha este quadro. Um peso M apoiado em uma superfície é 
nosso sistema. Para simplificar, vamos supor que a corda e as 
plataformas não têm massa e a roldana não tem atrito. Se não 
existe contrapeso 111 à direita, a plataforma que suporta o 
peso M cairá para o solo sem a realização de qualquer traba
lho na vizinhança. A energia potencial que ele possui é con
ve.rtida em calor na hora do impacto. 

Agora suponha que o contrapeso 111 seja o mesmo que o 
peso na plataJorma,M. Se M se move de uma aJtura h do solo, 
ele fará com que 111 seja levantado do solo de uma altura /1. Isso 
significa que o sisten1a (isto é, M) também realizará trabalho 
na vizinhança exatamente igual à perda de sua própria ener
gia potencial no m.ovimento da altura lt ao solo. Nesse caso, 
nenhuma energia que M possuía inicialmente é convertida 
em calor. Mas esse processo realn,ente pode ocorrer? Se 111 é 
exatamente igual a M, não haverá movimento espontâneo de 
M . Entretanto, podemos imaginar unia força infinitamente 
pequena sendo aplicada, por n1ais lenta que seja, aos pesos. 
O processo hipotético resultante é con1pletamente reversí
vel. Ele ocorre de taJ maneira que o sistema possa serres
taurado a seu estado inicial exatn111e11te pela inversão dava
riação. 

U111a vnrít1çiio reversível produz a q11a11tidade 111nxin1a de trnbn-
1/to que pode ser atingida pelo siste1na 11n l1izin/1a11çn (10""' = 1vm.i>.). 
Apesar de o processo ser hipotético, ele fornece um objetivo 

M 

'• 

pelo qual podemos julgar a eficiência com a qual um dispositivo 
é capaz de converter energia em trabalho. 

Podemos aplicar essas noções a outros processos, como a 
expansão de um gás. Os gases podem realizar trabalho quan
do se expandem, pressionando contra uma pressão externa. 
Imagine um gás ideal se expandindo enquanto mantém-se a 
temperatura constante. (Um processo que ocorre à tempera
tura constante é chamado isoténnico.) 

Com o que urna expansão isotérmica de um gás ideal 
pode se parecer? Ela ocorrerá apenas se a pressão externa 
atuando no pistão equilibrar exatamente a pressão exerci
da pelo gás. Sob essas condições, o pistão não se moverá a 
menos que imaginemos a pressão externa sendo redU2ida 
infinitan1ente devagar, permitindo que a pressão do gás con
finado se reajuste para manter um equili'brio entre as duas 
pressões. Esse processo gradual infinitamente lento no qual 
as pressões externa e interna estão sempre em equilíbrio é re
versível. Se invertermos o processo e comprimirmos o gás da 
mesma maneira infinitamente lenta, seremos capazes de re
tomar o gás a seu volume original. O ciclo completo de ex
pansão e compressão nesse processo hipotético, além do 
n1ais, é realizado sen1 qualquer variação na vizinhança. Uni 
processo é reversível 11essc senl ido len11odi11íi111ico não si111ples111eu
lc porque ó sisten1n pode retornar n sua cóndiç110 origi11a/, 111as por
que o ciclo co1110 11111 todo pode ser renlwdo sen1 qua11J11er variação 
associada 11n l1izi11i1a11ça. Além disso, qualquer processo que 
não é reversível é irreversível. Uma vez que os processos 
reais podem na melhor das hipóteses tão-somente aproxi
mar-se da variação de equilíbrio coo.c;tante e Jenta associada 
a um processo reversível, todos os processos reais são irre
versíveis em certo grau. Assim, q1111/quer processo espontâneo 
será irre:versfTJ{•l; mesmo se retomarmos o sistema à condição 
original, a vizinhança permanecerá mudada. 

Existe ainda uma conclusão mais importante para se tirar 
dos estudos de processos reversíveis. Na Seção 5.2 observa
mos que nem calor nem trabalho são funções de estado. mas 

funções de caminho. (Tsto é, seus va
lores dependem de como o processo 
é realizado.) Entretanto, o trabalho 
máximo que pode ser realizado (isto é, 
rv..,..) tem valor único para qualquer 
variação específica no sisten1a. De n1a
neira similar, q,.,, o calor ganho ou 
perdido pelo sistema, se o processo 
fosse conduz.ido de maneira reversíveJ, 
ten1 também um valor único para qual
quer processo específico. Logo qualquer 
processo, se conduzido de maneira re
versível ou não, tein associado a ele 
grandezas de referência, 111,uv e q..,,., 
que dependem apenas dos estados 
inicial e final do sisten1a. Portanto, 
rv...,. e q,.,, são funções de estado. (Isso 
não contradiz a afLrmativa anterior de 
que q e tv não são funções de estado, 
porque especifican,os que 111,,,, e q..,, 
são os valores para um caminho espe
cífico e único, o caminho reversível.) 
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Divisória móvel 
p istão 

1 

Vácuo Gás 

(a) (b) (c) 

Figura 19.4 A restauração de um sistema a seu estado original após um processo irreversível muda a vizinhança. Em (a) 
o gás está confinado na metade da direita do cilindro por uma divisória. Quando a divisória é removida (b), o gás 
expande-se espontaneamente (irreversivelmente) para encher todo o cilindro. Nenhum trabalho é realizado pelo sistema 
durante a expansão. Em (e) podemos usar o pistão para comprimir o gás de volta ao seu estado inicial. Para fazer isso, 
necessita-se que a vizinhança realize trabalho no sistema, o que muda a vizinhança para sempre. 

calor, 6Hrus' do sistema pnrn a vizinhança.2 Depois que revertemos a variação, é como se nada tivesse ocorrido; tanto o 
sistema quanto a vizü.1hança estão exatamente como eram no início. É importante reconhecer que existe somente um 
valor específico de q para qualquer caminho reversível entre dois estados de um sistema. 

Um processo irrevers ível não pode simplesmente ser revertido para restaurar o sistema e a vizinhança a seus 
estados originais. Quando um sistema varia por um processo irreversível, ele deve tomar um caminho diferente 
(com diferentes valores de q e w) para conseguir voltar a seu estado original. Por exemplo, imagine um gás em uma 
montagem de cilindro e pistão mostrado na Figura 19.4. Quando a separação é removida, o gás expande-se espon
taneamente para encher o espaço evacuado. Como o gás está se expandindo para um. vácuo sem nenhuma pressão 
externa oposta, ele não real.iza traba lho P-V sobre suas vizinhanças (to = 0). - (Seção 5.3) Podemos usar o pis
tão para comprimir o gás de volta ao seu estado original. Mas para fazer isso é necessário que a vizinhança reali
ze trabalho no sistema (rv > 0). Ern outras palavras, o caminho para restaurar o sistema ao seu estado original 
necessita de um valor diferente de tu (e, pela primeira lei da termodinâmica, um diferente valor de q) daquele que 
fez o caminho pelo qual o sistema foi variado primeiro. A expansão de un1 gás no vácuo é u1n processo irreversí
vel. De maneira sinúlar, a fusão do gelo à temperattu·a ambjente e o congelamento da água a -30 ºCsão processos 
. ' . 1rrevers1ve1s. 

O fato de que o sistema deve tomar um caminho djferente de volta a seu ponto irucial não é o único aspecto ir
reversível de um processo i.rreversível. Observamos antes que quando uni processo reversível é revertido, tanto o 
sistema quanto a vizinhança retornam a suas condições originais. Esse não é o caso para um processo irreversível. 
Apesar de podern1os restaurar o sistema ao seu estado original, escolhendo um caminho diferente, a vizinhança 
não terá variado de sua cond ição original. 

Não existe nada que possamos fazer para prevenir essas variações na vizinhança - elas são resultado inevitá
vel de processos irreversíveis. Na Seção 19.2, veremos que tais variações necessárias na vizinhança são um aspecto 
importante da segunda lei da termodinâmica. 

Existe uma relação próxinla entre a reversibilidade de um processo e o .fato de ele ser espontâneo ou estar no 
equilíbrio. Len1bre-se da Figura 19.3, na qual mostramos a fusão espontânea do gelo a T> OºC e o congelamento es
pontâneo da água líqujda a T <O ºC. Ambos os processos são irreversíveis. A T = O ºC, o gelo e a água estão em equi
líbrio, podendo converter-se no sentido direto ou inverso de n1aneira reversível. Essas observações são exemplos 
de dois conceitos muito importantes em relação aos processos reversíveis e irreversíveis: 

1. Se um sistema quí1nico está em equilíbrio, os reagentes e os produtos podem se interconverter reversivel-
1nente. 

2. Em qualquer processo espontâneo, o caminho entre os reagentes e os produtos é irreversível. 
Pinalmente, é importante reconhecer que apenas porque um processo é espontâneo não significa necessaria

mente que ele ocorrerá a uma velocidade observável. Uma reação espontânea pode ser muito rápida, como no caso 
de uma neutralização ácido-base, ou n1uíto lenta, con10 na ferrugem do ferro. A termodinâmica pode nos dizer o 
sentido e a extensão de uma reação, mas não diz nada sobre a respectiva velocidnde. 

2 Na realidade, para o processo descrito ser verdadeiramente reversível, leríamos de adicionar e remover o calor de maneira 
infuútamente lenta. Todos os processos reversíveis ocorrem de 1naneira infinitamente lenta; assim, nenhum processo que 
podemos observar é verdadeiramente reversível. Podería111os tomar a fusão do gelo a O ºC quase reversível adicionando calor 
muito lentamente. 
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Quais os fatores tornam um processo espontâneo? No Capítulo 5 vimos que a variaçã.o de entalpia para um 
processo é um fator importante na determinação de o processo ser favorável ou não. Os processos nos quais a vari
ação de entalpia no sistema diminui (processos exotérmicos) tendem a ocorrer espontaneamente. Entretanto, vere
mos que apenas a variação de entalpia de um processo não é suficiente. A espontaneidade de um sistema depende 
também de como sua desordem varia dura:nte o processo. Na Seção 19.2 consideraremos o problema da desordem 
mais detalhadamente. 

19.2 Entropia e a segunda lei da termodinâmica 

Vimos agora vários exemplos de processos que ocorrem espo11taneamente, alguns exotérmicos e outros endo
térmicos. Para entendermos por que os processos espontâneos ocorrem, vamos considerar a expansão de um gás 
no vácuo no nível molecular. 

Expansão espontânea de um gás 
Imagine um gás ideal confinado em um frasco de 1 La 1 atm de pressão, como mostrado na Figura 19.5. O fras

co está conectado por uma torneira fechada a outro frasco de 1 L, que está evacuado. Agora suponha que a torneira 
seja aberta enquanto o sistema é mantido a temperatura constante. O gás expandirá espontaneamente para o se
gundo frasco até que a pressão seja 0,5 abn e.in ambos os frascos. Durante essa expansão a ten1peratura constante 
(isotér1nicn) para o vácuo, o gás não realiza trabalho (zu =O). Além disso, como a energia de um gás ideal depende 
apenas da temperatura, que é constante durante o processo, ó E= O para a expansão.3 Todavia, o processo é espon
tâneo. O processo inverso, no gua 1 o gás igualmente distribuído entre os dois frascos de forma espontânea move-se 
inteiramente para dentro de um frasco, é inconcebível. Entretanto, esse processo inverso também não envolveria 

A 

Evacuado 

(a) 

Espontâneo 

A 

0,5 atm 

(b) 

B 

1 atm 

Não 
espontâneo 

B 

0,5 atm 

Figura 19.5 A expansão de um 
gás ideal em um espaço evacuado 
é espontânea. Em (a) o frasco B 
comporta um gás ideal a 1 atm de 
pressão e o frasco A está evacuado. 
Em (b) a torneira conectando os 
dois frascos foi aberta. O gás ideal 
expande-se para ocupar ambos os 
frascos, A e B, à pressão de 0,5 
atm. O processo inverso não é 
espontâneo. 

calor transferido ou trabalho realizado. Como a expansão espontânea do gás, 
ele também teria óE = O. (Lembre-se de que óE para o processo inverso é o ne
gativo de óE para o processo direto: 6Einvcr>0 - ófdircto =O.) Claramente, algum 
fator, que não é o calor ou o trabalho, é importante em tomar a expansão do 
gás espontânea. 

Podemos obter uma idéia do que torna a expansão de um gás espontânea 
visualizando o gás como um conjunto de partículas em movimento constante, 
como fizemos na abordagem da teoria cinética molecular dos gases. ClllD (Se
ção 10.7) Quando a torneü-a é aberta, podemos ver a expansão do gás con10 re
sultado final das moléculas de gás movendo-se aleatoriamente por todo o 
volume maior. Vamos olhar essa idéia um pouco mais de perto. Suponha que 
fôssemos capazes de seguir duas moléculas de gás à medida que elas realizam 
seus movimentos. Antes de a torneira ser aberta, ambas as moléculas estão 
confinadas do lado direito do frasco, como mostrado na Figura 19.6(a). Depois 
que a torneira é aberta, as moléculas movem-se aleatoriamente por todo o apa
relho. Assim, como mostrado na Figura 19.6(b), existem quatro arranjos possí
veis nos qurus encontramos as duas moléculas. Devido ao movimento 
a leatório das moléculas, cada um desses ql1atro arranjos é igualmente possí
vel. Observe agora que apenas um dos quatro arranjos corresponde a ambas as 
moléculas estaren1 no frasco do lado direito; a probabilidade é 1h de que cada mo
lécula esteja no frasco do lado direito, logo a probabilidade de a1nbas as moléculas 
estarem no frasco do lado direito é ( t )2 = t . 

Se fôssemos aplicar a mesma análise para três n1oléculas de gás, a probabi
lidade de que as três estejam no frasco do lado direito ao m.esmo tempo é 
( ~ ) 3 = t· Agora va1nos considerar um 11iol de gás. A probabilidade de que todas 
as moléculas estejam no frasco do lado direito ao mesmo tempo é (t )N, onde 
N = 6,02 x 1023

• Esse é um número h1acredjtavelmente pequeno! Portanto, 
existe possibilidade praticamente zero de que todas as moléculas de gás sejam 
encontradas no frasco do lado direito ao mesmo tempo. Essa análise do com
portamento microscópico das moléculas de gás leva ao comportamento ma-

3 Aprendemos no quadro "Um olhar mais de perto" da Seção 5.3 que PV tem as unidades de energia. O produto PV é a 
energia interna de un1 gás ideal. Para um gás ideal, PV = 11RT. Se T é constante, a expressão do lado direito da equação é 
cons tante. A energia do gás, portanto, é constante; dessa forma, para uma variação ocorrendo a temperatura constante, óE é zero. 
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Figura 19.6 Possíveis localizações de 
duas moléculas de gás envolvidas na 
expansão na Figura 19.5. As duas 
moléculas são representadas por 
esferas azuis e vermelhas para termos 
idéia do rastro delas. (a) Antes de a 
torneira ser aberta, ambas as 
moléculas estão no frasco da direita. 
(b) Após a torneira ser aberta, existem 
quatro arranjos das duas moléculas 
entre os dois frascos. Apenas um dos 
quatro arranjos corresponde a ambas 
as moléculas que estão no frasco da 
direita. O maior número de arranjos 
possíveis corresponde a uma maior 
desordem do sistema. 

croscópico esperado: o gás expande-se espontaneamente para encher tanto o frasco da esquerda quanto o da 
direita, e não voltará todo espontaneamente para o frasco da direita. 

O gás expande-se por causa de a tendência das moléculas em espall'lar-se entre os diferentes arranjos que elas 
podem assumir. Antes da torneira ser aberta, existe apenas uma distribuição possível das .moléculas: todas estão 
no frasco do lado direito. Quando a torneira é aberta, o arrru1jo no qual todas as moléculas estão no frasco do lado 
direito é apenas um de um número extremamente grande de arranjos possíveis. Os arranjos mais prováveis são 
aqueles nos quais existem basicamente números iguais de moléculas em cada frasco. Quando o gás se espalha por 
todo o aparelho, qualquer molécula poderia estar em qualquer um dos frascos em vez de confinada no frasco do 
lado direito. Conseqüenten1ente, dizemos que os arranjos das inoléculas de gás tornam~se mais aleatórios e desor
denados do que eram quando as moléculas de gás estavam inteiramente no frasco do lado direito. Como vimos an
tes, os processos nos quais a desorde111 do síste111n a11n1enta tendenr a ocorrer espontn11enn1ente. - (Seção 13.1) Veremos 
em breve que essa idéia é a base da segunda lei da termodinfunica. 

Entropia 

A expansão isotérmica de un1 gás é espontânea por causa do aumento na aleatoriedade ou desordem das molé
culas de gás com a expansão. Vamos estender esse conceito para dois outros processos espontâneos que temos 
abordado. Primeiro, o gelo funde-se espontweamente a temperaturas acima de seu ponto de fusão mesmo esse 
sei1do um processo endotérmico. - (Seção 11 .6) Em segundo lugar, sais como NH4N03(s) e KCl(s) dissolvem-se 
rapida.mente em água mesmo sendo ll.Hdissol > O. - (Seção 13.J) Com base na entalpia, ambos os processos são 
desfavoráveis. Porém, cada um compartilha alguma coisa em comum com a expansão de um gás: em cada um des
ses processos os produtos estão em um estado mais aleatório ou desordenado que os reagentes. 

Vamos primeiro considerar a fusão do gelo. As moléculas de á~1a que constituem o cristal de gelo são manti
das rigidamente unidas na rede cristalina (Figura 19.7). Quando o gelo se funde, as moléculas de água podem se 

o 
H 

L_Ligação de 
1 hidrogênio 

1 

' 1 

• • 

Figura 19.7 Estrutura do gelo, um 
sistema bem ordenado. 
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Figura 19.8 Varíações no grau de 
organização nos íons e moléculas de 
solvente na dissolução de um sólido 
iônico em água. Os íons em si 
tornam-se mais desordenados, mas as 
moléculas de água que hidratam os 
íons tornam-se menos desordenadas. 

mover livremente ao redor umas em relação às outras e torcerem-se. Portanto, na água líquida as moléculas indivi
duais de água estão mais aleatoriamente distribuídas que no sólido. A estrutura sólida bem organizada é substituí
da por uma estrutura líquida bem mais desordenada. 

Uma situação similar aplica-se a um cristal de KCl quando ele se dissolve em água. Em KCL sólido os íons ~e 
c1- estão em estado cristalino altainente ordenado. - (Seção 11.7) Quando o só.lido se dissolve, os íons podem se 
movin1entar livremente ao redor na água. EJes estão em estado muito mais aleatório e desordenado que anterior
mente. Entretanto, ao mesmo tempo, as moléculas de água são mantidas ao redor dos íons como água de hidrata
ção, como mostrado na Figura 19.8. ara> (Seção 13.1) Essas moléculas de água estão em estado 1nais ordenado do 
que antes porque estão agora con1ü1adas ao ambiente imediato dos íons. Portanto, a dissolução de um sal envolve 
ambos os processos, de desordenar e de ordenar. Os processos de desordem geralmente são dominantes, sendo o 
efeito total um aumento na desordem do s istema na dissolução da maioria dos sais em água. 

Como esses exemplos ilustram, a variação na desordem com a variação na energia afeta a espontaneidade de 
processos químicos. A desordem é expressa por un1a grandeza termodinâmica chamada entropi a, dado o símbolo 
S. Q11a11to rnais desordenado ou aleatório 11111siste111a, 111aiora sua entropia. Da mesma forma que a energia e a entalpia in
terna, a entropia é uma função de estado. aao (Seção 5.2) A variação na entropia de um sistema, t..S = S arot - S ;n1c1at• 

depende apenas dos estados inicial e final do sistema, e não do caminho particular pelo qual o sistema varia. Um 
valor positivo de t..S indica que o estado final é mais desordenado que o inicial. Assim, quando um gás expande 
dentro de um volume maior, como na Figura 19.5, sua entropia aumenta e ti.Sé u1n número positivo. De forma 
semelhante, quando o gelo se funde, o sistema torna-se mais desordenado e ti.S > O. Um valor negativo para t..S in
dica que o estado final é mais ordenado ou menos a leatório que o estado inicial. 

COMO FAZER 19.2 

Considerando a desordem nos reagentes e produtos, determine se LiS é positivo ou negativo para cada um dos seguin
tes processos: 
(a) 8i0(/) H20(g) 
(b) Ag.(11q) + cr(11q) AgCl(s) 

(e) 4Fe(s) + 302(g) 2Fe20 3(s) 
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Solução 

Análise: dadas três equações, pede-se determinar o sinal de õS para esses processos. 

Planejamento: o sinal de óS será positivo se existir aua1ento na desordem e negativo se houver diminuição. Portanto, 
precisamos avaliar cada equação para determinar se existe aumento ou diminuição na desordem ou aleatoriedade. 

Resolução: (a) A evaporação de um líquido é acompanhada por grande aumento no volume. Um molde água (18 g) 
ocupa aproximadamente l 8 n1L con10 um líquido e 22,4 Lco1n o u1n gás na CTP. Como as moléculas estão distribuídas 
por um volu1ne muito maior no estado gasoso que no líquido, aumento na desordem acompanha vaporização. Por
tanto, õS é positivo. 

(b) Nesse processo, os íons em solução, que podem se movimentar livremente em ULn volun1e maior de solução, for
marão un1 sólido no qual os íons estarão confinados em um volume menor, em posições aJtamenteodernadas. Portan
to, ocorre diminuição na desordem, e óS é negativo. 

(c) As partículas de utn sólido estão muito mais aJ tamente ordenadas e confinadas em localizações específicas que 
as moléculas de gás. Como o gás é convertido para uma parte de um produto sólido, a desordem diminui e ll.S é 
negativo. 

PRATIQUE 

Lndique se cada uma das seguintes reações produz aumento ou dinlinuição na entropia do sistema: 

(a) C02(s) C02(g) 
(b) CaO(s) + C02(g) CaC03(s) 
Respostas: (a) awnenta; (b) diminui. 

Relacionando a ent ropia à transferência de calor e temperatura 
Nesse ponto da abordagem você pode pensar que a entropia é um conceito abstrato que parece desconectado 

das outras g randezas que temos abordado. Entretanto, podemos relacionar a variação na entropia a outras grande
zas familiares; em particular, a variação na entropia está relacionada ao calor transferido durante o processo. 
A ma11eira pela qual calculamos D.S a partir de outras grandezas termodinâmicas envo lve o uso de cálculo e, 
geralmente, fica além do objetivo deste livro. Entretanto, existem a lguns casos especiais nos quais podemos deter
minar o valor de ô.S. 

A entropia é uma função de estado. Para entendermos a relação entre a variação na entropia e o calor, precisa
mos relembrar que o calor não é uma função de estado. - (Seção 5.2) Suponha um sistema que sofre un1 processo 
no qua l ele varia de um estado inicial (estado 1) para um estado final (estado 2). O calor transferido durante o pro
cesso, q, depende do caminho que toman1os a partir do estado 1 para o estado 2. Para relacionar D.S ao calor, preci
samos considerar uu1 tipo específico de caminho do estado 1 para o estado 2/ ou seja, wn caminho reversível. Na 
Seção 19.1 abordamos os processos reversíveis, como a fusão do gelo a O ºC. Como podemos observar, existe ape
nas um valor especifico de q para qualquer caminho reversível entre dois estados. Denominaremos a transferência 
de calor transferido ao longo de tal caminho como q,0 . , onde o índice inferior' rev' lembra-nos que o caminho entre 
os estados é reversível. 

Para um processo que ocorre a temperatura constante, a variação de entropia do sistema é o valor de q..,,. dividi
do pela temperatura absoluta: 

S 
q rt'\' 

Ô, S•S = --
T 

(T constante) [19.J 1 

Apesar de existirem mlútos caminhos alternativos que poderiam levar o sistema do estado 1 ao estado 2, existe 
apenas um valor possível para qte\ .. Como 'Trev e Tsão ambos independentes do caminho, Sé uma ftmção de estado. 
Portanto, a Equação 19.1 aplica-se a qualquer processo isotérmico entre os estados, não apenas àqueles que são re-

, . 
vers1veLS. 

Um exemplo de processo reversível que ocorre a temperatura COJ\Stante, no qual as fases estão em equilibrio, é 
a água entrando em ebulição a 100 ºC. Van1os calcular a variação de entropia, ~Svap' quando 1 molde água for con
vertido em 1 molde vapor a 1 atm de pressão. A quantidade de calor transferida para o sistema durante esse pro-

4 A relação iJúcial entre ôS e o calor transferido em u.01 processo reversível é sin1ilar à relação peculiar entre AH e o calor transferido 
a press.."io constante. G1D (Scç.lo 5.3) 
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cesso, q...,.,1 é o calor de vaporização, Afí,.,,P' e a temperatura na qual o processo é reversível é o ponto de ebulição 
normal, T,. - (Seção 11.4) Para H 20 , 6H_,,P = +40,67 kJ/mol e T, = 100 ºC = 373 K. Assim, 

Af/ 
AS = ••P 
o \'ap 

T, 

= (1 mo!)( +40,67 kJ/ mol)(l.000J/1 k}) = + 
109 

J / K 
(373K) 

Observe que a variação na entropia é positiva; as moléculas de H 20(g) têm mais desordem que as de H 20(l). A 
unidade para 65, J/ K, é a energia dividida pela te1nperatura, o que esperávamos da Equação 19. l. 

COMO FAZER 19.3 

O elemento mercúrio, Hg, é um líquido prateado à temperatura a.n1bie.nte. O ponto de congelamento normal do n1er
cúrio é-38,9 ºC; a respectiva entalpia molar de fusão é tiliru. = 2,29 kJ / mol. Qual é a variação de entropia do sistema 
quando 50,0 g de Hg(/) se congela no ponto de fusão normal? 

Solução 
Análise: primeiro admitimos que Hg(/) e Hg(s) estão en1 equilíbrio no ponto de congelamento normal. Como 
tal, o congelamento de Hg(I) em seu ponto de congelamento é um processo reversível, semelhante ao ponto de ebuli
ção da água no ponto de ebulição normal. Em seguida supomos que o congelamento é um processo exoténuico; o calor 
é transferido do sistema para a vizinhança quando um líquido congela (q <O). A entalpia de fusão é definida para a 
fusão. Como o congelamento é o processo inverso da fusão, a variação de entalpia que acompanha o congelamento 
de 1 mol de Hg é - tili n.s = -2,29 kj / 0101. 

Planejamento: podemos usar -61-11 ... ea massa atômica de I-fg para calcularq para o congelamento deSO,O gde Hg: 

= (-2 29 k)/mol de H ) ( l .OOO J)( 1 molde Hg ) (50 O de H ) = -571 J 
'1 ' g 1 kj 200,59 g de Hg ' g g 

O congelamento no ponto normal é tun processo reversível, logo podemos usar esse valor de q como I)""' na Equação 
19.1. Entretanto, devemos primeiro converter a temperatura para K:-38,9 "C = (-38,9 + 273,15) K = 234,3 K. 

Resolução: podemos agora calcular o valor de t.Ss
1
, : 

65.., = '1n.-. = (- 571 J)/(234,3 K) = - 2,44 J/K 
T 

Conferência: a variação de entropia é negativa, implicando que o sistema se toma mais ordenado durante o processo. 
Isso faz sentido porque os sólidos são mais ordenados (entropia mais baixa) que os liquidas. Observe também que a 
ordem de grandeza dessa variação de entropia. é n1uito menor que aquela para a. conversão de um molde H20(/) para 
~O(g), que calculamos anteriormente. Os gases são muito mais desordenados que os líquidos ou sólidos. As ordens 
de grandeza das variações de entropia para processos que envolvem a conversão de um sólido ou liquido para um gás 
(ou vice-versa) geralmente são maiores que para processos que envolvem apenas sólidos e Uquidos. 

PRATIQUE 

O ponto de ebulição normal do etanol, c;F-fsOH, é 78,3 ºC (veja a Figura 11.12), e sua entalpia molar de vaporização é 
38,56 kJ / mol. Qual é a variação de entropia quando 68,3 g de C2H50H(g) a l atm de pressão se condensa em líquido no 
ponto de ebulição normal? 
Resposta:-163 J/K 

Segunda lei da termodinâmica 
Com a introdução do conceito de entropia, agora estamos em posição de abordar por que determinados pro

cessos são espontâneos. A lei que expressa o conceito de que existe um. sentido inerente no qual o processo ocorre é 
chamada segunda lei da termodinâmica. 

No contexto da química, a segw1da lei geralmente é expressa em termos de 
entropia. Devemos considerar tanto a variação na entropia do sistema quanto a ~ ATIVIDADES 
variação na entropia da vizinhança. A variação total na entropia, chamada va- Expansão do gás no vácuo, 

Possível orientação de três 
ríação na entropía do 11níverso, e simbolizada por 6Sunh ' é a soma das variações na moléculas de gás 

entropia do sistema, t.S~~., e da vizinhança, t.Svi>tn: 

fl9.2] 
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Um olhar mais de perto Variação de entropia da expansão 

A expansão do gás ilustrada na Figura 19.5 provoca um 
aumento na entropia. Para ilustrar como essa entropia pode 
ser calculada, poden1os empregar a Equação 19.1, que se 
aplica à expansão de um gás ideal. Para uma expansão iso
térmica, o trabalho reversível é dado por~: 

Para 1,00 L de um gás ideal a l atn1 de pressão, supondo 
que a temperatura seja O"C, 11=4,46 x10-2 

n10J. Portanto, esco
lhendo a unidade apropriada para R (Tabela 10.2), temos: 

10 =-11RT ln~ 
65515 = (4,46 x 10-2 n1ol) (S,3l4 J) (ln 2) = 0,26 J/K 

molK 
""' V 1 

Lembre-se de que, para esse processo, 6E = O. Assim, 
usando a EquaçãoS.5, vemosqueq..,, = -10,,,,. Então, usando a 
Equação 19.1, 

V 
nRTln-1 

65,i.= ---V~, = nR ln V2 

Esse aumento na entropia é uma medida da aleatoried.ade 
ou desordem molecular no sistema, que se deve à expansão. 
A segunda lei da termodinâmica, en1 conseqüência, é sobre 
probabilidade: sob a iiifl11ê11cia da energia de 111ovi111ento, 11111 sis
fenta tende a assu111ir o estado de probabilidade 111tfxh11a. 

T V1 

•Para a dedução dessa fórmula de trabalho reversível de expansão é necessário cálculo. Não é preciso memorizar. 

Em termos de óSun.i"' a segunda lei pode ser expressa como segue: em qualquer processo reversível, ASunh =O, 
enquanto em qualquer processo irreversível (espontâneo), ó.51101v >O. Podemos reswnir essas afirmativas com as 
duas equações seguintes: 

Processo reversível: AS uni\· = AS,is + ASvi,.in = O 

Processo irreversível: ASunh• = AS,1, + ASvizm > O [19.3] 

Portanto, n e11tropin do universo au111enta e111 qualquer processo espontâneo. 
Contrariamente à energía, a entropia não é conservada; AS.,111v está continua
mente crescendo. 

Para entender as implicações da segunda lei da termodinâmica, pense em 
arrumar sua mesa - arqujvar os papéis, colocar as canetas e Lápis em seus lu
gares, e assim por diante. Se a mesa é escolhida como sistema, a entropia do 
sistema di11Lin11i durante o processo: a m.esa está bem mais ordenada do que es
tava antes de ser arrumada. Mas para atingir essa maior organização para o 
sistema, você, como parte da vizinhança, teve de metabolizar a limentos para 
realizar o trabalho de arrumá-la. Durante o processo você tan1bém gerou calor, 
liberado no ar ao seu redor. Esses efeitos levam a nunrento na entropia da vizi
nhança. A segunda lei exige que o aumento na entropia da vizinhança deve ser 
maior que a diminuição na entropia do sistema, de tal forma que ASunh• >O. 

Os sistemas químicos exibem o inesmo comportamento, isto é, a entropia 
do universo deve atunentar durante um processo espontâneo mesmo se a en
tropia do sistema diminuir. Por exemplo, vamos considerar a oxidação espon
tânea de ferro a Fe20 3{s) (Figura 19.9): 

[19.4) 

Como abordado em "Como fazer 19.2", esse processo espontâneo resulta 
ein dimintLição na entropia do sistema. Entretanto, coLno a reação é exoténni
ca, a entropia da vizinhança aumenta à medida que o calor Liberado aumenta o 
movimento térinico das moléculas da vízinl1ança. Ainda não consideramos 
como cnlculnr a variação na entropia da vizinhança; todavia, a segunda lei nos 
diz que ASsis + AS,.1,1n> O. Nenhum processo que prodt1z ordem (diminuição na 
entropia) em um sistema pode prosseguir sem produzir desordem igual ou 
ainda maior (aumento na entropia) em sua vizjnhança. 

Espontâneo 

Figura 19.9 A oxidação do ferro, 
, 

como neste prego, e um processo 
espontâneo. A reaçào, Equaçào 19.4, 
leva à diminuição na entropia do 
sistema - isto é, 65.is é negativo. 
Todavia, a segunda lei exige que 
65un1v seja positivo, o que significa 
que 65- é um número positivo 
cujo valor é maior que 65.,. 
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Uma circunstância especial da segunda lei di2 respeito à variação de entropia em um sistema isolado, um sis
tema que não troca energia ou matéria com sua vizinl1ança. Por exemplo, quando um gás se expande sob as condi
ções mostradas na Figura 19.5, não existe troca de calor, de trabalho ou de matéria com a vizinl1ança; o gás está em 
um sistema isolado. Qualquer processo que ocorre em um sistema isolado deixa a vizinhança completamente in
variável. Por isso, uma vez que Sé uma função de estado, õSvi:r.in =O para tais processos. Assim, para o caso especial 
de u1n sistema isolado, a segunda lei torna-se: 

Processo reversível, sistetnn isolado: õS.is = O 

Processo irreversível, siste111n isolado: õSm > O [19.5] 

COMO FAZER 19.4 

Considere a fusão reversível de 1 mo! de gelo em um banho grande, isotérmico, contendo água a O ºC e l atm de pres
são. A entalpia de fusão do gelo é 6,01 kJ / mol. Calcule a variação de entropia no sistema e na vizinhança, bem co1no a 
variação total na entropia do universo para esse processo. 

Solução 

Análíse e Planejamento: dado o ~u5An para o gelo, pede-se calcular as variações de entropia para o sistema, para a 
vizinhança e para o universo para a fusão de 1 moJ de gelo a O ºC e 1 atm de pressão. Como o gelo e o banho de água es
tão na mesma temperatura, o processo descrito é teoricamente reversível. Sob essas condições, adições le ntas e regula
res de quantidades infinitesimais de calor farão com que o gelo se funda sem variar a ten1peratura do sistema. Uma 
vez que o processo envolve a fusão de 1 1110/ de gelo, a quantidade de calor absorvida pelo gelo é igual à entalpia molar 
de fusão, 6,01 kJ. De acordo com a pri111eira lei da len11odi11â1nica, uma quantidade igual de calor deve ser fornecida pela 
vizinhança. Podemos en1pregar a Equação 19.1 para calcular as variações de entropia. 

Resolução: a variação de entropia associada à fusão de 1 mol de gelo é: 

tJ.S . =q""" =ll.H ru..., = ( 6,0lkJ/mo1)(1.000J)= 220 J/ molK 
SIS T T 273 K 1 kJ I 

A variação de entropia da vizinhança, tJ.Svtzln' tem a mesma ordem de grandeza porém sinal contrário, porque o calor 
flui da vizinhança para o sistema. A variação líquida de entropia no universo é, dessa forma, zero, con10 esperaríamos 
para um processo reversível. 

PRATIQUE 

A entalpia molar de vaporização para o bromo líquido é 30,71 kJ / mol. Calcule a variação de entropia no sistema, na 
vizinhança e no universo para a vaporização reversível de 1 molde bromo líquido (Br:J em seu ponto de ebulição nor
mal (59 ºC). 

Resposta: 93 J / K mol 

A química e a vida A entropia e a vida 

Os seres vivos são altamente organizados. Uma folha de 
gi.nkgo, por exemplo, revela os belos padrões de forma mos
trados na Figura 19.lO(a). Os sistemas animais, e les próprios 
são estruturas incrivelinente con1p lexas nas quais um hos
pedeiro de substâncias se agrupa de maneira organizada 
para formar células, tecidos, órgãos e assim por diante. Esses 
vários componentes devem funcionar em sincronia para que 
o organismo como um todo seja viável. Se mesmo assim um 
sistema-chave extravia-se muito de seu melhor estado, o or
ganismo como um todo pode morrer. 

Para fazer um ser vivo a partir de suas moléculas compo
nentes, como uma .folha de ginkgo a partir de moléculas de 
açúcar, celulose e outras substâncias presentes na folha, é ne
cessária uma redução muito grande na entropia. Parece, então, 
que os seres vivos devem violar a segunda lei da termodinâmi
ca. Ele$ parecem se tomar espontaneamente mais, não menos, 
organizados à n1edida que se desenvolvem. Entretanto, para se 
ter uma visão global, devemos levar em conta a vizinhança. 

Sabemos que wn sisten1a pode se tomar mais organizado 
- isto é, fazer se n1over no sentido de uma entropia mais ba
ixa -se realiza rmos trabalho nele. Quando realizamos tra
balho em um gás, por exemplo, comprimindo-o isotermica
mente, a entropia do gás diminui. A ene.rgJa para realizar 
trabalho é forhecida pela vizinhança, e o processo da varia
ção liquida de entropia no universo é positivo. O que é intri
gante sobre os seres vivos é que eles são organizados para 
recru tar espontaneamente a energia a partir de sua vizi
nhança. Alguns seres vivos unicelulares, cha1nados 1111tó
trofos, capturam energia da luz solar e a a rmazenam em 
moléculas como açúcares e gorduras (Figura 19. l O(b)). 
Outros, chamados heterótrofos, absorvem moléculas de ali
mentos a partir de sua vizinhança e as quebram em seu siste
ma digestivo para fornecer a energia necessária. Entretanto, 
qualquer que seja a maneira de existência, os seres vivos 
obtêm sua organização à custa da vizinhança. Cada céJu
Ja existe à custa de um aun1ento na entropia do universo. 
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Figura 19.10 (a) Esta folha de ginkgo representa um ser vivo altamente organizado. (b) A cianobactéria absorve luz e 
utiliza a energia para sintetizar as substâncias necessárias para crescer. 

No restante deste capítulo nos deteremos basican1ente nos sistemas que encontramos, em vez de focarmos sua 
vizinhança. Para simplificar a notação, geralmente nos referiremos à variação de entropia do sistema meramente 
como 65 em vez de indicar explicitamente 65.;,;. 

19.3 Interpretação molecular da entropia 

Na Seção 19.2 introduzimos a entropia como função de estado. Vimos que a entropia de un1 sistema é um indi
cador de sua aleatoriedade ou desordem. Como químicos, normalmente estamos interessados em relacionar as ob
servações macroscópicas que fazemos no sistema com a descrição microscópica de um sistema em termos de 
átomos e moléculas. Nesta seção olharemos mais de perto como a estrutw·a e o comportame11to das m oléculas afe
tam sua entropia. Aprenderen1os também a terceira lei da termodinâmica, que diz respeito à entropia das s ubstân
cias em zero absoluto. 

Já vimos que a expansão de um gás, que é uma observação macroscópica, pode ser explicada pelo exame do 
comporta mento microscópico das moléculas de gás. A entropia do sistema aumenta (65 >O) à n1edida que as mo
léculas de gás se espall1am em um volume maior. Analogamente, as mudanças de fase do sólido para o líquido ou 
do Líquido para o gasoso também levam ao aumento da entropia do sistema. 

Outros processos levam à diminu ição na entropia do sistema. Por exemplo, a condensação de um gás ou o con
gelamento de um líqttido resulta em aumento na ordem do sistema; em decorrência, a entropia diminui para esses 
processos (65 <O). Uma reação que leva à diminuição no nú.mero de moléculas gasosas geralm.ente leva à diminui
ção 11a entropia. Por exemplo, considere a reação entre o óxido nítrico e o gás oxigênio para formar gás dióxido de 
nitrogênio: 

[19.6] 

A variação da entropia para essa reação é negativa (AS <O) porque três moléculas de gás reagem para formar 
duas molécul as de gás (Figura 19.11). 

Como podemos relacionar essas variações na entropia no nível molecular? Para a reação na Equação 19.6, a for
m ação de novas ligações N -O impõe mais ordem no sistema; o fato de que os átom os do sistema estão mais 'ata
dos' nos produtos que nos reagentes ocasiona a diminuição na entropia do sistema. A formação de novas ligações 
diminui o n tím.ero de graus de liberdade, ou formas de movimento, disponiveis para os átom os, isto é, os átomos po
dem se movimentar menos livremente de maneira aleatória por causa da formação de novas ligações. Em geral, 
quanto maior o número de graus de liberdade de im1 sistema, 1naior sua entropia. 

Os graus de liberdade das moléculas estão associados com três tipos diferentes de movimento para a molécula. 
A molécula inteira pode se mover livren1ente en1 uma direção, como nos mo,ri1nentos das moléculas de gás. Cha
mamos ta l movimento de movimento translacional. As moléculas em um gás têm mais movimento translacional 
que aquelas em um líquido, que po:r sua vez tên1 mais m ovimento translaciona l que as moléculas em um sólido. Os 
á tomos em uma molécula podem também sofrer movimento vibracional, no qual se movem periodicamente em 
d ireção e para longe um do outro, de forma muito parecida com a queumdiapasão vibra em tomo de sua forma de 
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Figura 19.11 A diminuição no 
número de moléculas gasosas leva à 
diminuição na entropia do sistema. 
Quando NO(g) e 0 2(9) em (a) reagem 
para formar N02(g) em (b), o número 
de moléculas gasosas diminui. 
Os átomos têm menor grau de 
liberdade porque se formam novas 
ligações N - O, e a entropia diminui. 

• 

(a) 

-
•• 

(b) 

Figura 19.12 Exemplos de movimentos vibracionais e rotacionais, ilustrados para a molécula de água. Os movimentos 
vibracionais envolvem deslocamentos periódicos dos átomos uns em relação aos outros. Os movimentos rotacionais 
envolvem o giro da molécula em torno de um eixo. 

equilibrio. Além disso, as moléculas podem possuir movimento rotacional, como se estivessem rodando como 
piões. A Figura 19.12 mostra os movimentos vibracionais e um dos movimentos rotacionais possíveis para a molé
cula de água. Essas forn1as de movimento são as maneiras pelas quais a inolécula pode armazenar e11ergia. Quanto 
maior a energia armazenada no movimento transladonal, vibracional ou rotacional, maior a entropia. 

Se diminuirmos a energia térmica de um sistema baixando a temperatura, a 
energia armazenada nas formas de movimento transladonal, vibracional ou ro-

• 
tacional diminui A medida que rnenos energia é armazenada, a entropia do sis-
ten1a diminiti. Se mantivermos a diminuição da temperatura, atingiremos um 
estado no qual esses movimentos serão inexistentes, um ponto de perfeita or
dem? Essa questão é tratada pela terceira lei da termodinâmica, que afirma que 
a entropia de uma s11bstância cristnlína pura no zero absoluto é zero: S(O K) = O. 

• ATIVIDADE 
~ 'j Entropia molecular 

A Figura 19.13 mostra esquematjcamente um sólido cristalino pitro. No zero absoluto as imidades da rede es
tão sem movimento térmico em seus sítios na rede. A condição S = O corresponde à orde1n perfeita. Se esse arranjo 
pudesse ser atingido, os á tomos e as moléculas individuais estariam em uma rede cristalina perfeita, bem como de-

• 
finida na posição que elas podem ter. A medida que a temperatura é auJnentada do zero absoluto, os á tomos ou 
moléculas no cristal grulham energia na forma de movimento vibracional ao redor de suas posições 11a rede. 
Assim, os g raus de Liberdade do cristal aumentam. A entropia da rede, com isso, aumenta com a temperatura por
que o movimento vibracional faz com que os átomos ou moléculas estejam menos ordenados. 

O que acontece à entropia da substância à proporção que continuamos a aquecê-la? A Figura 19.14 é un1 gráfico 
de como a entropia de uma s ubstâ:nda varia com a temperatura. Vemos que a entropia do sólido continua a crescer 
constantemente com o aumento da temperatura até o ponto de fusão do sólido. Quando o sólido se funde, os áto
mos ou moléculas podem se mover livremente ao redor de todo o volume da substância. Os graus de liberdade 
adicionados para as moléculas individuais aun1entam bastante a entropia da substância. Conseqüentemente ve
rificamos aumento acentuado na entropia a té o ponto de fusão. Depois que todo o sólido se fundiu em liquido, a 
ten1peratura aumenta novamente e, con1 ela, a entropia. 
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OK 
S = O 

Aumento de temperatura 

> OK 
S > O 

Figura 19.13 Um sólido cristalino perfeitamente ordenado a O K e acima de O K. No zero absoluto todas as unidades da 
rede estão em seus sítios de rede, destituídas de movimento térmico. Conforme a temperatura aumenta, os átomos ou 
moléculas ganham energia e exibem movimento vibracional crescente. 

No ponto de ebulíção do Líquido ocorre outro aumento abrupto na entropía. Podemos entender esse aumento 
como resultante do volume aumentado no qual as moléculas podem ser encontradas. A.umento no volume sígnifi-, 
ca aumento na aleatoriedade. A proporção que o gás é aquecido, a entropía aumenta continuamente à medida que 
mais energia é armazenada no movírnento translacional das molécuJas de gás. A temperaturas mais altas a distri
buíção das velocidades moleculares está espalhada em direção a valores maiores (Figura 10.18). A expansão da faí
xa de velocidades das moléculas de gás leva a maior energia cinética e maior desordem; conseqüentemente há 
maior entropía. 

A entropia geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Além disso, as entropias das fases de deter
minada substância seguem a ordem Ssóndo < S1rquid<> < Sg""· Essa ordem encaixa-se perfeitan1ente na imagem dos gra
us de desordem reJativa em sólidos, líquidos e gases. - (Seção 11.1) 

Pod.emos estender essas observações sobre as variações de entropia de uma substância pura para fornecer 
algumas generalizações sobre as variações de entropia esperadas para rea
ções quúnicas. Em geraJ, espera-se que a entropia aumente para processos nos quais: (11 ATIVIDADE 

1. Os líquidos ou as soluções sejam formados a partir de sólidos. 
2. Os gases sejan1 formados a partir de sólídos ou liquídos. 
3. O número de moléculas de gás aumente durante a reação química. 

Sólido Líquido Gás 

-Ebulição 

Fusão 

Temperatura (K)--. 

~'j Entropia e temperatura 

Figura 19.14 Variações de entropia 
que ocorrem à medida que a 
tem peratura de um sólido cristalino é 
aumentada a partir do zero absoluto. 
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Um olhar mais de perto Entropia, desordem e Ludwig Boltzmann 

A entropia de um sistema está relacionada à sua desor
den1. O fato de que podemos assinalar um valor definitivo 
para a entropia de um sistema i1nplica que a desordem pode 
de alguma forma ser quantificada./\ relação quantitativa en
tre a entropia e a desordem foi primeiro estabelecida pelo fí
sico austríaco Ludwig Boltzmann (1844-1906). Boltzmann 
conclui que a desordem de um estado específico de um siste
ma, e portanto sua entropia, está relacionada com o número 
de arranjos possíveis de moléculas no estado. 

Podemos ilustrar a idéia de Boltzmann usando as mãos no 
jogo de pôquer mostradas na Tabela 19.1. A probabilidade 
de que uma mão de pôquer contenha cinco cartas especificas é 
a mesma, independentemente de quais cinco cartas são espe
cificadas. Portanto, existe unia probabilidade igual de Udar 
con1 qualquer das mãos específicas mostradas na Tabela 
19.1. Entretanto, a primeira mão, uma seqüência real (do dez 
até o ás de um único naipe), ocorre muito mais ordenada
mente que a segunda mão, um 'nada'. A razão para isso é cla
ra se comparamos o número de arranjos de cinco cartas que 
corresponden1 à seqüência real com o número que corres
ponde a um nada. Existem apenas quatro mãos de pôquer 
que estão no 'estado' de uma seqüência real; em comparação, 
existem 1,3 milhões de mãos com nada. O estado nada tem 
maior grau de desordem que o estado de seqüência real por
que existem muito mais arranjos de cartas que correspon
den1 ao estado nada. 

Usamos um raciocínio similar quando abordamos a ex
pansão isotérmica de wn gás (Figura 19.5). Quando a tornei
ra é aberta, existem mais arranjos possíveis das moléculas de 
gás, como mostrado na Figura l9.6. Portan to, a alcatoriedade 
é maior quando a torneira está aberta. Analogamente, exis
tem mais arranjos possíveis das moléculas de H20 na água li
quida que no gelo (Figura 1.4). Conseqüentemente, a água 
líquida é mais desordenada que o gelo. 

Boltzmann mostrou que a entropia em um sistema iso
lado é igual a uma constante multiplicada pelo logaritmo 
natural do número de arranjos possíveis dos átomos ou mo
léculas no sistema: 

S=klnW [l 9.7J 

W é o número de arranjos possíveis no sistema, e k é uma 
constante conhecida como constnnte rle Boltz.111n1111. A constan
te de Boltzmann é o 'equ ivalente atô.mico' da constan te dos 
gases, R. Ela é igual a R (geralmente expressa cm joules) divi
dida pelo número de Avogadro: 

k = ~ = 8,31 J!mol K = l,38 x 10.?J J/K 
N 6,02 x lOu moi-1 

Supõe-se que uma substância cristalina pura no zero 
absoluto tem apenas um arranjo de átomos ou moléculas, 
isto é, W = 1. Assim, a Equação 19.7 é coerente com a terceira 
lei da termodinâmica: se W = l, então S = k ln 1 = O. A qualquer 
temperatura aci1na do zero absoluto, os átomos adquirem ener
gia, majs arr;1njos tornam-se possíveis, e assim W > 1 e S >O. 

Boltzrnann deu muitas o utras contribuições significativas 
para a ciência, particularmente na órea da 111ecli11icn estatística, 
que é a derivação grosso modo das propriedades termodinâ
micas para grandes coleções de átomos ou moléculas usando 
as leis de probabilidade. Por exemplo, a distribuição das ve
locidades molecuJares, mostrada na Figura 10.19, é derivada 
usando-se a mecânica estatística; tais gráficos são conhecidos 
como rlistT1b11ições de Mnxuiell-Boltz111n1111. 

lnfelil'.mentc, a vida de Boltzmann teve um final trágico. 
Ele acreditava fervorosamente na cxjstência dos átomos, 
que, tão estranho quan to possa parecer para nós agora, era 
um ponto de vista controverso na física no começo do século 
XX. Con1 a s11úde d ebilitada e incapaz de aturar os ataques 
intelectuais contínuos a suas crenças, Boltzmann cometeu 
suicídio em 5 de setembro de 1906. Ironicamente, foi apenas 
alguns anos mais tarde que o trabalho de Thomson, Millikan 
e Rutheford promoveu a aceitação do modelo do núcleo do 
átomo. S.."1;.10 2 :?) Apesar de Boltzmann ter feito muitas 
contribuições para a ciência, a conexão entre a entropia e a 
desordem é indubitavelmente sua maior contribuição e está 
gravada na lápide de seu túmulo (Figura 19.15). 

TABELA 19.1 Comparação do número de combinações que podem levar a uma mão com sequência real e a uma 
mão com 'nada' no pôquer 

Mão 

• • ( 

·• . • . •· 
·• . 
• • ••• 

Estado 

Seqüência real 

• ada ' 

Número de mãos que 
levam a esse estado 

4 

1.302.540 
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Figura 19.15 Lápide do túmulo 
de Ludwig Boltzmann, em Viena, 
tem gravada sua famosa relação 
entre a entropia de um estado e o 
número de arranjos disponíveis no 
estado (na época de Boltz.mann, 
'log' era usado para representar o 
logaritmo natural). 

Escolha a amostra de matéria que tema maior entropia em cada par, e justifique sua escolha: (a) 1 molde NaCl(s) ou 
1 molde HCl(g) a 25 ºC; (b ) 2 mols de l-lCl(g) ou 1 mo! de HCl(g) a 25 ºC; (e) l mo1 de HCI(g) ou 1 molde AI(g) a 25 ºC; 
(d) 1 mol de N 2(s) a 24 K ou 1 mol de N2(g) a 298 r<. 

Solução 

Análise e Planejamento: precisamos selecionar o sistema em cada par que tem a maior entropia. Para fazer isso exa
minamos o estado do sistema e a complexidade das moléculas que ele compreende. 

Resolução: (a) HCI gasoso tem maior entropia porque os gases são mais desordenados que os sólidos. (b) A amostra 
contendo 2 mols de HCI tem duas vezes a entropia da amostra contendo 1 mol. (c) A amostra de HCI tem maior entro
pia porque a niolécuJa de HCI é mais capaz de arn1azenar energia en1 mais formas que Ar. As n1olécuJas de HCI po
dem rodar ou vibrar; os átomos de Ar não. (d) A amostra de N2 gasoso tem maior entropia porque os gases são mais 
desordenados que os sólidos. 

PRATIQUE 
Escolha a substância com a maior entropia em cada caso: (a) 1 mol de H2(g) na CTP ou 1 mol de H2(g) a l 00 ºC e 0,5 atrn; 
(b) 1 molde ti;zO(s) a O ºC ou l molde H 20(/) a 25 "C; (e) 1 mo! de ti;z(g) na CTP ou 1 molde S02(g) na CTP; (d) 1 molde 
N20 4(g) na CTP ou 2 mols de N02(g) na CTP. 

Respostas: (a) 1 molde H 2(g) a 100 ºC e 0,5 atm; (b) 1 o\ol de 1-120(/) a 25 ºC; (e) 1 molde S02(g) na CTP; (d) 2 mols de 
N02(g) na CTP. 

COMO FAZER 19.6 

Determine sea variação de entropia do sistema em cada un1a das seguintes reações isotérmicas é positiva ou negativa. 
(a) CaC03(.s) CaO(s) + C02(g) 
(b) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 
(e) N2(g) + 0 2(g) 2NO(g) 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se determinar o sentido da variação de entropia em cada processo químico. Ao com
parar as entropias de reagentes e produtos, olhamos para ver qual tem a maior quantidade de matéria de gás e, se rele
vante, quais são coinpostos de mais moléculas complexas. 
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Resolução: (a) A variação de entropia aqui é positiva porque um sólido é convertido em um sólido e em um gás. 
As substâncias gasosas geralmente possuem mais entropia que os sólidos; assim, sempre que os produtos conti
verem maior quantidade de matéria de gás que os reagentes, a variação de entropia será provavelmente positiva. (b) 
A variação de entropia na forn1ação de NH3 a partir de N2 e H 2 é negativa porque existem menores quantidades de 
matéria de gás no produto que nos reagentes. (c) fsso representa um caso no qual a variação de entropia será pequena 
porque a mesma quantidade de matéria de gás está envolvida nos reagentes e nos produtos. É impossível determinar 
o sinal de óS con1 base nas abordagens vistas até aqui, n1as poden1os s upor que óS será niuito próximo de zero. 

PRATIQUE 

Determine se óS é positivo ou negativo en1 cada um dos seguíntes processos: 

(a) HCl(g) + NH3(g) NH~Cl(s) 

(b) 2S02{g) + 0 2(g) 2S03'g) 

(c) resfriar o gás nitrogênio de 20 ºC para -50 ºC 

Respostas: (a) negativo; (b) negativo; (c) negativo. 

19 .4 Variações de entropia nas reações químicas 

Na Seção 5.5 abordamos como a calorimetria pode ser usada para medir t.H para reações químicas. Não existe 
método comparável e fácil para medir óS para uma reação. Entretanto, por meio de medidas experimentais da va
riação da capacidade calorífica com a temperatura, podemos determinar a entropia absoluta, S, para muitas subs
tâncias a qualquer temperatura. (A teoria e os métodos usados para essas med_idas e cálcuJos estão além do 
objetivo deste livro.) As entropias absollltas são baseadas no ponto de referência de entropia zero para sólidos cris
talinos perfeitos a O K (a terceira lei). As entropias são geralmente tabeladas como grandezas molares, em unidades 
de joules por mol Kelvin O/mol K). 

Os valores de entropia molar das substâncias em seus estados-padrão são conhecidos como entropias mola

TABELA 19 .2 Entropias molares padrão 
de algumas substâncias a 298 K 

Subs tância 

G ases 

ti,{g) 

N2(g) 
0 2(g) 
H20(g) 

NH3(g) 

CH30J-l(g) 

C6.H0(g) 
Líqu idos 

H 20(/) 

CH30H(l) 

C0H0( / ) 

Sólidos 

Li(s) 
Na(s) 

K(s) 

Fe(s) 

feC l3(s) 

NaCl(s) 

Sº, J/mol K 

130,7 

191 ,6 

205,2 

188,8 
192,5 

237,6 

269,2 

69,9 

126,8 

172,8 

29, 1 

51 ,3 

64,7 

27,3 

142,3 

72,3 

res padrão e são denominados Sº. O estado-padrão para qualguer subs
tância é defirudo como a substância p ura a 1 atm de pressão.~ A Tabela 
19.2 relaciona os valores de Sº para várias substâ.I1ciaas a 298 K; o Apên
dice e fornece um.a lista mais extensiva. 

Podemos .fazer várias observações sobre os valores de Sº na Tabela 
19.2: 

1. Diferentemente das entalpias de formação, as entropias molares 
padrão dos elementos na temperatura de referência de 298 K não 
são zero. 

2. As entropias molares padrão dos gases são maiores que as entro
pias de liquidos e sólidos, coerente com a interpretação das ob
servações experirnentrus, cotno representado na Figura 19.14. 

3. As entropias molares padrão geralmente aumentam com o au
mento das massas molares. (Compare Ll(s), Na(s) e K(s).) 

4. As entropias molares padrão normalmente atLmentam com o au
mento do número de átomos na fórmuJa de uma substância. 

Essas duas últimas observações são consistentes com a abordagem 
de movimento molecular na Seção 19.3. Em geral, o nún1ero e a impor
tância dos graus de liberdade vibracionais das moléculas aumentam 
com o aumento da massa e do número de átomos. 

A variação de entropia em uma reação química é determinada pela 
soma das entropias dos produtos .menos a soma das entropias dos rea
gentes: 

5 A pressão-padrão usada em termodinâmica não é 1nais 1 atm. Ela agora é baseada na unidade Sl para pressão, o pascal (Pa). 
A pressão-padrão é 105 Pa, grandeza conhecida con10 um bar: 1 bar = 105 Pa = 0,987 atn1. Como 1 bar difere apenas 1,3°/o de 1 atn1, 
continuaremos a considerar a pressão-padrão 1 atm. 
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õ.Sº = L: nSº(produtos) - I 111Sº(reagentes) [19.8] 

Como na Equação 5.31, os coeficientes 11e111 são os coeficientes na equação química, como ilustrado no "Como 
fazer 19.7". 

COMO FAZER 19.7 

Calctlle 65° para a síntese de amônia a partir de N2(g) e H 2(g) a 298 K: 

N2(g) + 3I-l2(g) 2NH3(g) 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se calcular a variação de entropia para a síntese de amônia a partir de seus elementos 
constituintes. Os valores de entropia molar padrão para os reagentes e o produto são dados na Tabela 19.2. 

Resolução: usando a Equação 19.8, temos: 

65º = 2Sº(NH3) - [Sº(Nz) + 3Sº(H1)] 

Substituindo os valores apropriados de 5° da Tabela 19.2, obtém-se: 

65° = (2 mols)(192,5 J/mol K) - [(1 mol)(191,6 J/mol K) + (3 mols)(l30,6 J/mol K)l 
= -198,4}/K 

O valor de 65° é negativo, em concordância com a suposição qualitativa de "Como fazer 19.6(b)". 

PRATIQUE 

Usando as entropias-padrão do Apêndice C, calcule a variação de entropia-padrão, ó.Sº, para a seguinte reação a 
298K: 

Resposta: 180,39 J /K 

Variações de entropia na vizinhança 
Os valores de entropia absoluta tabelados podem ser usados para calcular a variação de entropia-padrão que 

ocorre em um sistema, uma reação quimica, por exemplo, como descrito há pouco. Mas e quanto à variação de e11-
tropia que ocorre na vizinhança? Devemos admitir que a vizinhança serve basicamente como grande fonte de calor 
(ou escoadouro de calor) de temperatura constante. A variação na entropia da vizinhança dependerá de quanto calor 
for absorvido ou fornecido pelo sistema. Para um processo isotérmico, a variação de entropia da vizinhança é dada por: 

[19.9) 

Para uma reação que ocorre a pressão constante, qSl.• é si1nplesmente a variação da entalpia para a reação, õ.H. 
Para a reação de "Como fazer 19.7", a formação de amônia a partir de H 2(g) e N2(g) a 298 K, qsis é a variação de ental
pia para a reação sob condições-padrão, õ.Hº. - (Seção 5.7) Usando os procedimentos descritos na Seção 5.7, temos: 

t:.H~ =2tJ-1 j [NH3 (g)]-3õ.Hj [I{2 (g))-õ..H/ [N 2 (g)] 

= 2(-46,19 kJ)- 3(0 kJ)-(0 k)) = -92,38 kJ 

Assim, a 298 K a formação de amônia a partir de H 2(g) e N 2(g) é exotérmica. A absorção de calor Liberado pelo 
sistema resulta em aumento na entropia da vizinhança: 

õ.S . = 
92138 kJ = O 310 kJ/K = 310 J/K 

vwn 298 K ' 

Observe que a ordem de grandeza da entropia adquirida pela vizinhança (310 J/K) é maior que a entropia 
dispendida pelo sistema (198,4 J/K, con10 calculado en1 "Como fazer 19.7"): 

õ.Suruv = õ.S,ls + õ.Svizln = -198,4 J /K + 310 J /K = 112 J /K 

Con10 õ.S.,nh é positivo para qualquer reação espontânea, esse cálculo indica que quando NH3(g), H 2(g) e 
N 2(g) estão juntos em seus estados-padrão (cada um a 1 atm de pressão), o sistema de reação se movimenta es-
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pontaneamente no sentido de formação de NH3(g). Tenha en1mente que, enquanto os cálculos termodinâmicos in
dicam que a formação da amônia é espontânea, eles não nos dizem nada sobre a velocidade na qual a amônia é 
formada. O estabelecimento do equilíbrio nesse sistema dentro de um peii'.odo razoável de tempo 11ecessita de um 
catalisador, como abordado na Seção 15.6. 

Figura 19.16 josiah Willard 
Gibbs (1839-1903) foi a 
primeira pessoa a obter um 
título de Ph.D. em Ciências em 
uma universidade norte
americana (Yale, 1863). De 1871 
até a sua morte, ele manteve a 
cadeira de Física Matemática em 
Yale. Gibbs desenvolveu muito 
da base teórica que levou ao 
desenvolvimento da 
termodinâmica química. 

19.5 Energia livre de Gibbs 

Temos visto exemplos de processos endotérmicos espontâneos, como a 
dissolução do nitrato de amônio em água. ODD (Seção 13.1) Aprendemos na 
nossa abordagem sobre processos de dissolução que a força moh·iz para um 
processo endotérnuco espontâneo é o aumento na desordem, ou entropia, do 
sistema. Entretanto, temos encontrado processos que são espontâneos e mes
mo assim prosseguem com din1i1111ição na entropia do sisten1a, como a forma
ção altamente exotérmica de cloreto de sódio a partir de seus elementos 
constituintes. C11D (Seção 8.2) Os processos espontâneos que resultam em di
minuição na entropia do sistema são sempre exotérmicos. Deve haver uma 
maneira de usar l:!.H e D.S para determinar se certa reação que ocorre a ten1pe
ratura e pressão constantes será espontânea. Os meios para fazer isso foi de
senvolvido primeiro pelo matemático norte-americano J. WiUard Gibbs 
(1839-1903). Gibbs (Figura 19.16) propôs uma nova função de estado, agora 
chamada energia livre de Gibbs (ou apenas energia livre). A energia livre de 
Gibbs, G, de um estado é definida como: 

G= H -TS [19.10) 

onde T é a temperah.ua absoluta. Para um processo que ocorre a temperatura 
constante, a variação na energia livre do sistema, 6G, é dada pela expressão: 

[19.11) 

Para ver como a função G se relaciona com a espontai1eidade da reação, lembre-se de que para uma reação que 
ocorre a temperatura e pressão constante: 

D.Sun1v = D.Ssis + D.Svlzin = tJ.Ssl$ + (-~sis ) 

Multiplicando ambos os lados por (-T), obtemos: 

[19.121 

Comparando as equações 19.12 e 19.11, vemos que a variação da energia livre em um processo que ocorre a 
temperatura e pressão constantes, 6G, é igual a-TD.S.,mv· Sabemos que para processos espontâneos, D.S.,"'v é positi
vo. Assim, o sinal de 6G fornece-nos informações extremamente valiosas sobre a espontaneidade de processos que 
ocorrem a temperatura e pressão constantes. Se tanto T quanto P são constantes, a relação entre o sinal de 6G e a es
pontaneidade de uma reação é como segue: 

1. Se tiG é negativo, a reação é espontânea no sentido direto. 
2. Se 6G é zero, a reação está em equillbrio. 
3. Se D.G é positivo, a reação no sentido direto é não espontânea; deve-se fornecer trabalho a partir da vizi

nhança para fazer com que ela ocorra. Entretanto, a reação inversa será espontânea. 
Geralme11te, extrai-se uma analogia entre a variação da energia livre de Gibbs durante uma reação espontânea 

e a variação da energia potencial quando uma pedra arredondada rola em uma co.lina. A energia potencial em um 
campo gravitacional 'dirige' a pedra até ela atingir o estado de energia potencial mínima no vale (Figura 19.17(a)). 
Analogan1ente, a energia livre de um sistema químico diminui até que ela atinja um valor mínimo (Figura 
19.17(b)). Quando esse mú'limo é atingido, existe um estado de eqtúlibrio. En111111 processo espo11tâ11eo n tentperntura e 
pressfio constantes, a energia livre se111pre dil11in11i. 

Como ilustração específica dessas idéias, vamos retornar ao processo de Haber para a síntese de amônia a par
tir de n itrogênio e hidrogênio, que abordamos exaustivamente no Capítulo 15: 
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Imagine que temos um frasco de reação que permite manter temperatura e 
pressão constai1tes e que um catalisador que permite que a reação prossiga a 
uma velocidade razoável. O que acontecerá se carregarrnos o frasco com quan
tidade de matéria de N 2 e três vezes essa quantidade de matéria de H2? Como 
vimos na Figura 15.6(a), N 2 e H 2 reagem espontaneamente para formar N~ até 
que o equilíbrio seja atingido. Em cada caso a energia livre do sistema é 
diminuída no sentido do equilíbrio que representa um mini.mo na energia livre. 
Ilustramos esses casos na Figura 19.18. 

Essa é uma boa hora para nos leinbrarmos do significado do quociente de 
reação, Q, para um sistema que não está em equiliôrio. - (Seção 15.5) Lem
bre que quando Q < Keri, existe um excesso de reagentes en1 relação aos produ
tos. A reação prosseguirá espontaneamente no sentido direto para atingir o 
equilíbrio. Quando Q > K,,,, a reação prosseguirá espontaneamente no sentido 
inverso. No equilíbrio, Q = K,,,. Ilustramos esses pontos na Figura 19.18. Na Se
ção 19.7 veremos como usar o valor de Q para calcular o valor de óG para siste
mas que não estão em equilíbrio. 

Variações da energia livre padrão 
A energia livre é u ma função de estado, como a entalpia. Podemos tabelar 

as e11ergias livres p ad rã o de formação para as substâncias, exatamente como 
podemos tabelar as entalpias-padrão de formação. - (Seção 5.7) É importan
te lembrar que os valores-padrão para essas funções implicam um conjunto 
particular de condições, ou estados-padrão. O estado-padrão para substâncias 
gasosas é 1 atm de pressão. Para substâncias sólidas, o estado-padrão é o sóli
do puro; para os líquidos, o líquido puro. Para as substâncias em solução, o es
tado-padrão normalmente é u1na concentração de 1 mol/L. (En1 trabalhos 
muito exatos pode ser necessário fazer determinadas correções, mas não preci
samos nos preocupar sobre esses casos.) A temperatura geralmente escolhida 
para os propósitos de tabelar os dados é 25 ºC, mas calcuJaremos óG º a outras 
temperaturas também. Exatamente como para os calores-padrão de formação, 
as energjas livres dos elementos em seus estados-padrão são fixadas como 
zero. Essa escolha arbitrária de um ponto de referência não tem efeito na gran
deza na qual estamos interessados, ou seja, a diferença na energia livre entre os 
reagentes e produtos. As regras sobre estados-padrão estão resumidas na Ta
bela 19.3. Uma relação das energias Uvres padrão de formação, denominadas 
óGJ' aparece no Apêndice C. 

As energias livres padrão de for.mação são úteis no cálculo da variação da 
energia livre padrão para processos químicos. O procedimento é semelhante ao 
do cálculo de óHº (Equação 5.31) e óSº (Equação 19.8): 

óG º = L.nóGJ (produtos)-"f.nzóG/ (reagentes) [19.13] 

Qual o uso que pode ser feito d.essa variação da energia livre padrão para 
uma reação química? A grandeza óG º nos diz se uma mistura de reagentes e 
produtos, cada um deles presente sob condições-padrão, reagiria espontanea
mente no sentido direto para produzir mais produtos (óG º <O) ou no sentido 
inverso para formar mais reagentes (óG 0 > 0). Como os valores de óG / são fa
cilmente disponíveis para um grande número de substâncias, a variação da 
energia livre padrão é fácil de calcular para muitas reações de interesse. 

Para os processo que não são espontâneos (óG > 0), a variação da energia li
vre é uma n1ed ida da quantidade 111íni111a de trabalho que deve ser real izada 
para fazer com que o processo ocorra. Em casos reais precisamos sempre reali
zar mais do que essa quantidade mínima teórica por causa das ineficiências na 
maneira que as variações ocorrem. 

Posição de 
equilíbrio 

no vale 

Posição 

(a) 

l 
Reagentes 

Mistura em 
equibbrio 

Curso da reação 

(b) 

Figura 19 .17 Analogia entre a 
variação de energia potencial 
de uma pedra arredondada 
descendo uma colina (a) e a 
variação da energia livre em uma 
reação espontânea (b). A posição 
de equilíbrio em (a) é determinada 
pela energia potencial mínima 
disponível para o sistema. 
A posição de equilíbrio em (b) é 
determinada pela energia livre 
mínima disponível para o sistema. 

TABELA 19. 3 Convenções usadas 
no estabelecimento das energias 
livres padrão 

Estado da 
matéria 

Estado-padrão 

Sólido Sólido puro 
Líquido Líquido puro 
Gás 1 atn1 de pressão 
Solução Concentração 

1 mol/ L 
Elementos A energia livre 

padrão de formação 
de um elemento em 
seu estado-padrão é 
definida como zero 
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Figura 19.18 Representação esquemática das variações da energia livre na reação N2(g) + 3H2(g) ;::=:= 2NH3(g). Se uma 

mistura tem muito N2 e H2 em relação ao NH3, o equílíbrio localiza-se muito longe à esquerda (Q < K"l) e a mistura reagirá 
para formar NH3 espontaneamente. Se existe m uito NH3 na mistura, o equilíbrio localiza-se muito longe à direita ( Q > K"l) e 
NH3 se decomporá espontaneamente em N2 e H2• Ambos esses processos espontâneos estão 'em declive' na energia livre. 
No equilíbrio, Q = K"I e a energia livre estão no ponto mínimo (t.G =O). 

Um olhar mais de perto O que é ' livre' na energia livre? 

A energia livre de Gibbs é uma grandeza termodinâmica 
notável. Uma vez que tantas reações químicas são realizadas 
sob condições próximas a temperatura e pressão constantes, 
os químicos, bioquímicos e engenheiros usam o sinal e a or
dem de grandeza do l\G como ferramentas excepcionalmen
te úteis no desenvolvimento e in1plementação de reações 
químicas e bioquímicas. Vereinos exemplos da utilidade do 
l\G pelo restante deste capítulo e do livro. 

Existem duas perguntas comuns que geralmente surgem 
quando alguém aprende pela primeira vez a energia livre de 
Gibbs: Por que o sinal de t.G nos diz sobre a espontaneidade 
das reações? O que é 'livre' na energia livre? Abordaremos 
essas duas perguntas aqui usando os conceitos abordados no 
Capítulo 5 e anteriormente neste capítulo. 

Na Seçãol9.2 vi1nos que a segunda lei da termodinâmica 
govema a espontaneidade dos processos. Entretanto, para se 
aplicar a segunda lci (Equação 19.3), devemos detern1inar 
ASuniv' que geralmente é difícil de avaliar. Usando a energia 
Livre de Gibbs sob condições de temperatura e pressão cons-

tantes, podemos relacionar ASun1v às grandezas que depen
dem apenas das variações no sistema, ou seja t:.H e l\S (como 
antes, se não colocamos um índice inferior, estan1os nos refe
rindo ao sisten1a). Nosso primeiro passo na busca dessa rela
ção é lembrar a Equação 19.1, que afirma que à temperatura 
constante l\S é igual à quantidade de calor que seria transfe
rida do sistema em um processo reversível, dividido pela 
tem péra tu ra: 

AS = q,., /T (T constante) 

Lembre-se de q ue a entropia é uma função de estado, isto 
é, a entropia varia não importando se o sistema varia reversí
vel ou irreversivelmente. Analogamente, se T é constante, a 
variação da entropia da vizinl1ança é determinada pelo calor 
transferido para a vizinhança, q'iÍZm, dividido pela temperatu
ra. Uma vezqueocalortransferido para a vizinhança deve ser 
transferido do sistema, segue-se que '],v.;n = -q..;,. A combinação 
dessas idéias permite-nos relacionar l\S,.Jr.in com q,._.: 

AS,11.in = q,.1,;,.IT = - 'ls.,IT (T constante) [19.14] 



Se P também é constante, q,1, = qp = !ili (Equação 5.10), 
logo: 

65,.,,1" :-q..,!T = -tili/T (P e T constantes) [19.151 

Poden1os usar agora a Equação 19.3 para calcular 65.,,,,. 
em termos de 65 e AH: 

t..Suoh = AS+ t..S, l.dn =AS - AH /T 
(P e T constantes) [19.16] 

Portanto, sob condições de temperatura e pressão cons
tantes, a segunda lei (Equação 19.3) torna-se: 

Processo rt'Versível: AS - AH/T = O 

Processo irreversível: AS - t..H /T >O 
(P e T constantes) [19.17] 

Agora podemos ver a relação ei1tre 6G e a segunda lei. Se 
n1ultiplica.rmos as equações anteriores por - Te rearranjá-Jas, 
chegamos à seguinte conclusão: 

Processo reversível: l\G = llH - TllS =O 

COMO FAZER 19.8 
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Processo irreversível: t.G : llH -Tt.S <O 
(P e T constantes) [19.18] 

Percebe-se que podemos usar o sinal de llG para concluir 
se uma reação é espontânea, não espontânea ou está em equi
líbrio. A ordem de grande7.a de AG é também significativa. 
Uma reação para a qual 6G é grande e negativo, como a quei
n1a da gasolina, é n1uito mais capaz de realizar trabalho na 
vízin11ança que uma reação para a qual llG é pequeno e nega
tivo, con10 a fusão do gelo à temperatura an1bien te. De fato, a 
tei;modinâmica nos di2 que a variação na energia livre para 11111 
processo, t..G, é igual ao trabalho 111áxin10 IÍtil q11e pode ser realíwdo 
pelo sisle111a e111 sua vizinhança 11111 11111 processo espo11tfJ11eo ocor
rendo a te1nperal'11rn e pressão constante: 

[19.19] 

Essa relação explica por que o t..G é chamado de energia 
livre. É a parte da variação da energia de um processo espon
tâneo que está livre para realizar trabalho útil. O restante da 
energia entra no ambiente con10 calor. 

(a) Usando os dados do Apêndice C, calcule a variação da energia li'"'re padrão para a seguinte reação a 298 K: 

P4(g) + 6Cl2(g) 4PCl3(g) 

(b) QuaJ é /JGº para o inverso da reação anterior? 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se calcuJar a variação de energia livre para a reação indicada, em determinar a varia
ção da energia livre da reação inversa. Para isso, procuramos os valores para as energias livres dos produtos e reagen
tes, mul tiplicamos as quantidades molares pelos coeficientes na equação balanceada, e subtraímos o total para os 
reagentes do total para os produtos. 

Resolução: (a) C4(g) está em seu estado-padrão, logo óGi é zero para esse reagente. Entretanto, P4(g) não está em seu 
estado-padrão, de forma que l\Gi não é zero para esse reagente. A partir da equação balanceada e usando o Apêndice 
e, temos: 

t..G~ = ~G/[PCl3(g)]-t..GJíP4 (g )]-6t..GJ [Cl2(g)] 

= 4(-269,6 kj/mol)-(24,4)- O 

= - 1.054,0 kJ/ mol 

O fato de N:.0 ser negativo nos diz que uma mistura de Pig), Cl2(g) e PC~(g) a 25 ºC, cada um presente à pressão parcial 
de l atm, reagiriam espontaneamente no sentido direto para formar mais PCl3• Lembre-se, entretanto, de que o valor 
de /JGº não .nos diz nada sobre a velocidade na qual a reação ocorre. 

(b) Lembre-se de que t..G = G(produtos)- G(reagentes). Se invertern1os a reação, invertemos os papéis dos reagentes e 
produtos. Porta11to, a inversão da reação muda o sjna.I de llG, exatamente como a inversão da reação muda o sinal de 
!ili. - (Scçãn 5.4) 

Conseqüentemente, usando o resuJtado do ite1n (a): 

4PC'3(g) P4(g) + 6Cl2(g) ôG° = +1.054,0 kJ 

PRATIQUE 

Usando os dados do Apêndice C, calcule llGº a 298 K para a combustão do metano: 

Resposta: -800,7 kJ 
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19.6 

COMO FAZER 19.9 

Na Seção 5.7 usamos a lei de Hess para calcular ll.Hº para a combustão do gás propano a 298 K (veja a Figura 5.22): 

~H8(g) + 502(g) 3C02(g) + 4.HzO(l) 6H" = -2.220 k) 

(a) Se111 usar os dados do Ap211dice C, determine se l!..Gº para essa reação é mais negativo ou menos negativo que Al-1º. 
(b) Use os dados do Apêndice C para calcular a variação de energia livre padrão para a reação a 298 K. Sua previsão 
do item (a) está correta? 

Solução 

Análise e Planejamento: no item (a) deven1os determinar o valor para l!..Gº em relação ao valor para l!..Hº com base na 
equação balanceada para a reação. No item (b) deven1os calcuJar o valor para t.Gº e comparar com a previsão qualita
tiva. A variação de energia livre incorpora tanto a variação na entalpia quanto a variação na entropia para a reação 
(Equação 19.11 ), logo sob condições-padrão: 

t.G° =AHº -TASº 

Para determinar se .óGº é mais ou n1enos negativo que o .óffº, precisamos determinar o sinal do termo T.óSº. Té a tem
peratura absoluta; 298 K, logo é um número positivo. Podemos supor o s.inal de l!..Sº olhando para a reação. 

Resolução: (a) Ven1os que os reagentes consistem em 6 mols de gás, e os produtos consistem en13 mols de gás e 4 mols 
de líquido. Portanto, a quantidade de matéria de gás diminui significativamente durante a reação. Usando as regras 
gera.is que abordamos na Seção 19.3, esperamos que uma diminuição no nt'.imero de moléculas de gás leve à diminui
ção na entropia do sistema -os produtos estão menos desordenados que os reagentes. Em conseqüência, esperamos 
que l!..Sº e Tl!..Sº sejam números negativos. Como estamos subtraindo T.óSº, que é um número negativo, supomos que 
.óGº seja 111enos negativo que l!..Hº. 

(b) Usando a Equação 19.13 e os valores do Apêndice C, podemos calcular o valor de .óGº: 

l!..Gº= 3AGj[C02(g)J+ 4t.Gj[H20(1)J-AGJlC,H~(g)]-5r..G/[02(g)) 

= 3 mols(-394,4 kJ/mol) + 4 mol(-237,13 kJ / mol) -1 mol(- 23,47 kJ/ mol) -5 mol(O k)/mol) = -2.108 kJ 

Observe que fomos cuidadosos no uso do valor de .óGJ para H20(1); como nos cálculos dos valores de t.H, as fases dos 
reagentes e dos produtos são importantes. Como supusemos, AGº é menos negativo que .óffº por causa da diminuição 
na entropia durante a reação. 

PRATIQUE 

Considere a combustão do propano para forma_r C02(g) e H20(g) a 298 K: C3H8(g) + 502(g) -~ 3C02(g) + 4H20(g). 
Você espera que .óGº seja mais ou menos negativo que l!..Hº? 

Respost a: mais negativo. 

Energia livre e temperatura 

Temos visto que as tabelas de 6Gº, como do Apêndice C, permitem ser possível calcular 6Gº para reações na 
ten1peratura-padrão de 25 ºC. Entrefanto, freqüentemente estamos interessados em examinar reações a outras 
temperaturas. Como a variação na energia Uvre é afetada pela variação na temperatura? Vamos olhar outra vez a 
Equação 19.11: 

6G = 6H - T6S = llH + (-T6S) 
termo da 

entalpia 
termo da 

entropia 

Observe que escrevemos a expressão para 6G como urna soma de duas contribuições, um termo de entalpia, 6.H, e 
um termo de entropia, -Tó.S. Uma vez que o valor -T6S depende diretamente da temperatura absoluta T, isso significa 
que 6G variará com a temperatura. T é tun número positivo em todas as temperaturas que não sejam zero absoluto. Sa
bemos que o termo de e11talpia, 6.H, pode ser positivo ou negativo. O termo de entropia, -T6S, pode também ser 
positivo ou negativo. Quando 65 é positivo, o que significa que o estado final é mais desordenado que o inicial, o 
termo -T6S é negativo. Quando 65 é negativo, o termo -T6S é positivo. 

O sinal de 6G, que nos diz se um processo é espontâneo, dependerá dos sinais e das ordens de grandeza de 6H 
e -T6S. Quando tanto t:.H quanto -T6S forem negativos, 6G será sempre negativo e o processo será espontâneo a 
todas as temperaturas. De maneira semelhante, quando tanto !:i.H quai1to - Tó.S forem positivos, 6G será sempre 
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positivo e o processo será não espontâneo a todas as temperaturas (o processo inverso será espontâneo a todas as 
ten1peraturas). Entreta11to, quando Afi e -TAS têm sinais contrários, o sinal de AC dependerá das ordens de 
grandeza desses dois termos. Nesse instante a temperatura é uma importante consideração. Geralmente, AH e 6S 
vari.aro muito pouco com a temperatura. E.ntretanto, o valor de T afeta diretamente a ordem de grandeza de 
- TAS. À medida que a temperatura aumenta, a ordem de grandeza do termo - TAS aumenta e ele se tornará rela
tivamente mais importante na determinação do sinal e da ordem de grandeza de 6G. 

Por exemplo, vamos considerar mais uma vez a fusão do geJo em água líquida a 1 atm de pressão (Figura 19.3): 

6H> O, AS> O 

Esse processo é endotérmico, o que significa que ilH é positivo. Sabemos ta1nbén1 que a entropia aumenta 
durante esse processo, de forma que AS é positivo e-T6S é negativo. Em temperaturas abaixo de O"C o módulo de 
AH é maior que o módulo de -T6S. Conseqüentemente, o termo de entalpia positivo dotnina, levando a um valor 
positivo para 6G. O valor positivo de t.G significa que a fusão do gelo não é espontânea para T <O ºC; em vez disso, 
o processo inverso, o co.ngelamento da água liquida em gelo, é espontâneo nessas temperaturas. O que acontece 
para ten1peraturas maiores que O ºC? À medida que a temperatura aumenta, aumenta também o módulo do termo 
de entropia - TAS. Quando T> OºC, o módulo de-T6S é maior que o módulo de 6H. Nessas temperaturas o termo 
de entropia domina, o que leva a um valor negativo para t.G. O valor negativo de t.G nos diz que a fusão do gelo é 
espontânea para T> O "C. No ponto de fusão normal da água, T = OºC, as duas fases estão em equ.ilJbrio. Lembre-se 
de que AG =O no equilíbrio; para T =O ºC, t.H e - TAS possuem sinais contrários, porém seus módulos são idênticos, 
logo eles se cancelam entre si e fornecem 6G = O. 

Os sinais relativos de 6H e 6S em diversas situações possíveis são dados na Tabela 19.4, com exemplos de cada 
um. Pela aplicação dos conceitos que desenvolvemos para determinar as variações de entropia, podemos geral
mente supor como 6G variará com a temperatura. 

A abordagem da dependência de 6G com a temperatura é também relevante para as variações da energia livre 
padrão. Como vimos em "Como fazer 19.9", sob condições-padrão, a Equação 19.11 torna~se: 

AGº = Afiº - TASº [19.20) 

Podemos calcttlar rapidamente os valores de Af-1º e t.S º a 298 K a partir dos dados tabelados no Apêndice C. Se 
supusermos que os valores de 6Hº e de t:.Sº não variam com a temperatura, podemos usar a Equação 19.20 para es
timar o valor de AGº a outras temperaturas diferentes de 298 K. llustramos esse procedimento em "Como fazer 
19.10". 

TABELA 19.4 Efeito da temperatura na espontaneidade de reações 

ó.H 

+ 

+ 

ó.S -TL.IS ó.G = ó.H-Tó.S Características da reação cxe,mplo 

+ Sempre negativo Espontânea a todas as temperaturas 203(g) 302(g) 

+ Sempre positivo Não espontânea a todas as 302(g) 203(g) 
temperaturas; reação inversa sempre 
espontânea 

+ Negativo a baixas T; Espontânea a baixa T; toma-se não tiiO(f) H20(s) 
positivo a altas T espontânea a altas T 

+ Positivo a baixas T; Não espontânea a baixas T; torna-se H20(s) H 20(/) 
negativo a altas T espontânea a altas T 

COMO FAZER 19.10 

O processo de Haber para a produção de amônia envo.lve o seg·uinte equilíbrio: 

N1(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 

Suponha que õHº e 65° para essa reação não variam com a temperatura. (a) Determine o sentido no qual L.IGº para essa 
reação varia co1n o aumento da temperatura. (b) Calcule os valores de õGº para a reação a 25 ºC e a 500 ºC. 
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~ 
ATIVIDADE 
Energia livre de Gibbs 

~ 
ANIMAÇÃO 
Air bogs 

~ 
FILME 
Formação de água 

Solução 

Análise e Planejamento: no item (a) pedimos para determinar o sentido no qual t.Gº 
para a reação de síntese da amônia varia à medida que a temperatura aumenta. Para 
isso, precisamos determinar o sinal de t::..S para a reação. No item {b) precisan1os de
terminar t::..Gº para a reação a duas temperaturas diferentes. 

Resolução: (a) A Equação 19.20 nos diz que t.Gº é a soma do termo de entalpia 8.Hº e 
do tern10 de entropia -Tt.5°. A dependência de t.C' da ten1peratura ven1 do termo de 
entropia. Esperamos que t.Sº para essa reação seja negativo porque a quantidade de 
matéria de gás é menor nos produtos. Como t.S' é negativo, o termo -Tt.Sº é positivo e 
toma-se maior co1n o aumento da temperatura. Con10 resultado, AGº toma-se menos 
negativo (ou 1nais positivo) com o aumento da temperatura. Portanto, a força dire to
ra para a produção de NH3 torna-se menor com o aumento da temperatura. 

(b) Podemos calcular facilmente t.H" e 65º para a reação usando os dados do Apêndi
ce C. Na realidade, já fizemos isso! Calculamos o valor de llHº em "Con10fazer15.13" 
(Seção 15.6), e o valor de t.Sº foi deternúnado em "Como fazer 19.7": t.Hº =-92,38 kj e 
ôS° =-198,4 J/ K. Se supomos que esses valores não variam com a temperatura, pode
mos calcular t.Gº a qualquer temperatura usando a Equação 19.20. A T = 298 K, ten1os: 

6G = -92,38 kJ -(298 K)(-198,4 ] /K) ( 
1 

kJ ) 
1.000 J 

= - 92,38 kJ + 59,1 kJ = -33,3 kJ 

A T = 500 + 273 = 773 K, temos 

6Gº =-92,38 kJ - (773 K) (-198,41)( 
1 

kJ ) 
K 1.000 J 

= -92,38 kJ + 153 kJ = 61 kJ 

Observe que fomos cuidadosos em converter -Tt.Sº para unidades de kJ de tal forma 
que possa ser somado a t:..Hº, que tem unidade de kJ. 

Comentário: o aumento da temperatura de 298 K para 773 K varia ôGº de -33,3 kj 
para+ 61 kJ. Naturalmente, o resuJtado a 773 K depende da suposição de 8.Hº e t.Sº 
não variarem com a temperatura. Na realidade, esses valores variam ligeiramente 
coo1 a ten1peratura. Todavia, o resultado a 773 K deve ser uma aproximação razoá
vel. O aumento positivo em 6Gº com o aumento de Testá de acordo com a suposição 
do item (a) deste exercício. O resultado indica que uma mistura de N2(g), H2(g) e 
NH3(g), cada um deles presente à pressão pardal de 1 atm, reagirá espontaneamente 
a 298 K para formar mais NH)(g). Em contraste, a 773 K o valor positivo de t.Gº nos 
diz que a reação inversa é espontânea. Portanto, quando a mistura dos três gases, 
cada un1 deles à pressão parcial de 1. atm, for aquecida a 773 K, parte de NH3(g) se 
decon1põe espontaneamente em N2(g) e H 2(g). 

PRATIQUE 

(a) Usando a entaJpia-padrão de fom1ação e a entropia-padrão do Apêndice C, calcu
le AH" e 6S' para 298 K para a seguinte reação: 2SOz(g) + Oz(g) 2S03'g). (b) 

Usando os valores obtidos na parte (a), estime t.Gº para 400 K. 

Respostas: (a) AH" = -196,6 kJ, 65° = -189,6 J/ K; (b) ôG° = - 120,8 kJ 

19.7 Energia livre e constante de equilíbrio 

Na Seção 19.5 vimos uma relação especial entre ôGº e equilíbrio: para um sistema em equilibrio, ôC =O. Vi
mos também como usar os dados termodinâmicos tabelados, como os do Apêndice C, para calcular os valores da 
variação de energia livre padrão, 6Gº. Na seção final des te capítulo, aprenderemos mais duas maneiras pelas 
quais podemos usar a energia livre como uma ferramenta poderosa na análise de reações químicas. Primeiro, 
aprenderemos como usar o valor de ôGº para calcular o de 6G sob condições não-padrão. Em segundo lugar, ve
remos como é possível relacionar diretamente o valor de .6Gº para uma reação com o valor da constante de equi
líbrio para a reação. 
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O conjunto de condições-padrão para as quais os valores relativos de óGº dizem respeito são dados na Tabela 
19.3. A maioria das reações guírnicas ocorre sob condições não-padrão. Para qualquer processo guímico, a relação 
geral entre a variação da energia livre padrão, óGº, e a variação da energia livre sob quaisqu,er outras condições, 
óG, é dada pela seguinte expressão: 

óG = óGº + RT ln Q [19.211 

Nessa equação Ré a constante ideal de gás, 8,314J/mol K; Téa temperatura absoluta; e Q é o quociente de rea
ção gue corresponde à mistura da reação em particular de interesse. - (Seção 15.5) Recorde-se de que a expres
são para Q é idêntica à expressão da constante de equilíbrio exceto que os reagente e produtos não precisam estar 
necessariamente no equilibrio. 

Sob condições-padrão as concentrações de todos os reagentes e prod,utos são iguais a 1. Portanto, sob condi
ções-padrão, Q = 1 e, conseqüentemente, ln Q =O. Vemos que a Equação 19.21 com isso se reduz a óG = óGº sob 
condições-padrão, como deveria ser. 

COMO FAZER 19.11 

Como vimos na Seção 11.5, o ponto de ebulição 11on11a/ é a temperatura na qual um liquido puro está em equilíbrio com 
seu vapor à pressão de 1 atm. (a) Escreva a equação química que define o ponto de ebulição normal do tetracloreto de 
carbono líquido, CCl.1(1). {b) Qual é o valor de t.Gº para o equilíbrio no item (a)? (e) Use os dados termodinâmicos no 
Apêndice C e a Equação 19.20 para estimar o ponto de ebulição normal de CC14• 

Solução 

Análise e Planejamento: deve1nos escrever uma equação quínlica que descreva o equilíbrio físico entre CCl4 líquido e 
gasoso no ponto de ebulição normal. (b) Devemos determinar o valor de t.G., para CCJ4 no equilíbrio com seu vapor 
no ponto de ebulição normal. (e) Pede-se estimar o ponto de ebulição normal de CCl4 com base nos dados termodinâ
micos disponíveis. 

Resolução: (a) O ponto de ebulição normal de CC14 é a temperatura na qual CCl~ líquido puro está em equilíbrio com o 
seu vapor à pressão de 1 atm: 

(b) No equili'brio, t.G = O. Em qualquer equilíbrio do ponto de ebulição normal, tanto o líquido quanto o vapor estão 
em seus estados-padrão (Tabela 19.3). Como conseqüência, Q = 1, ln Q = O e AG = t.Gº para esse processo. Portanto, 
conduúnos que t.Gº = O para o equilíbrio envolvido no ponto de ebulição normal de qualquer líquido. Encontraríamos 
também que AGº = O para os equilíbrios pertinentes aos pontos de fusão normais e pontos de sublimação normais. 

(e) Combinando a Equação 19.20 com o resultado do item (b), vemos él seguinte igualdade no ponto de ebulição nor
mal T, de CCl4(/) ou qualquer outro líquido puro: 

t.Gº = llHº - T ,t.Sº = O 

Resolvendo a equação para T,., obtemos T, = t.Hº / 65º. Estritamente fa.lando, precisaríamos dos valores de t.Hº e t.Sº 
para o equilibrio entre CCJ,1(/) e CCJ..(g) no ponto de ebulição normal para fazer esse cálculo. Entretanto, podemos esti-
111ar o ponto de ebulição usando os valores de t.Hº e 65° para CCl4 a 298 K, que poden1os obter a partir de dados no 
Apêndice Cedas equações 5.31 e 19.8: 

AHº= (l 11101)(- 106,7 kJ/mol) - (1 mol)(- 139,3 kJ/n1ol) = + 32,6 kJ 

t:.Sº = (1 mol)(309,4 J/mol K) - (1 mol)(214,4 J/mol K) = +95,0 J/I< 

Observe que, como esperado, o processo é endotérmico (óH > 0) e produz maior desordem (65 > 0). Poden1os agora 
estimar T, para CC14(/): 

T = AH.,= ( 32,6 kJ ) ( 1.000 J) = 343 K = 70 ºC 
~ ASº 95,0 J/K 1 kJ 

Observe também que usamos o fator de conversão entre J e kJ para tet:nlOS certeza de que as unidades de ó.Hº e t.Sº se 
encaixam. 

Conferência: o ponto de ebulição nonnal experimental de CCl4(l) é 76,5 ºC. O pequeno desvio do valor estimado para 
o \ralor experimental deve-se à suposição de que AJJº e Ll.Sº não variam com a temperatura. 

PRATIQUE 

Use os dados do Apêndice C para estimar o ponto de ebulição normal, em K, para o bromo elementar, Br2(1}. (O valor 
experimental é dado na Tabela 11.3.) 

Resposta: 330 K 
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Quando as concentrações de reagentes e produtos não são padrão, devemos calcular o valor de Q para deter
minar o valor de õ.G. Ilustramos con10 isso é feito en1 "Como fazer 19.12". 

COMO FAZER 19.12 

Continuaremos a explorar o processo de Haber para a síntese da amônia: 

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 
Calcule tiG a 298 K para uma mistura de reação que consiste em 1,0 atm de N2, 3,0 atm de H2 e 0,50 atn1 de NH3• 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se calcular .iG sob condições 11ão-padrão. Para usar a Equação 19.21, primeiro precisa
mos calcular o valor do quociente de reação Q para as pressões parciais especificadas dos gases. 

Resolução: 
J> l z 

Q = NH, = (0,50) = 9,3 X 10-l 
PN Pti 3 (1,0)(3,0)1 

' . 
Em "Como fazer 19.10" calculrunos õGº para essa reação: õGº = - 33,3 kJ. Entretanto, teremos de fazer algumas mu
danças de unidades dessa grandeza ao aplicarmos a Equação 19.21. Para que as unidades se encaixem corretamente, 
usaremos õGº em unidade de kJ/mol. Usaremos o 'por mol' no significado de 'por mol da reação como escrita'. 
Assim, usaremos õGº = - 33,3 kJ /mol, o que implica por moJ de N2, por 3 mols de~ e por 2 mols de NHJ. Podemos 
agora usar a Equação 19.21 para calcular t.G para essas condições não-padrão: 

õG = õGº + RT ln Q 
= (-33,3 kJ/mol) + (8,314 J/mol K)(298 K)(l kj / l.000 J) ln (9,3x10-3) 

= (-33,3 kJ/ mol) + (-11,6 kJ/ mol) = -44,9 kJ/ mol 

Vemos que óG se torna mais negativo, variando de - 33,3 kj/mol para-44,9 kJ/m.ol, à medida que as pressões de Nv 
fiz e NH3 variam de 1,0 atm cada uma (condições-padrão, t.Gº) para 1,0 atm, 3,0 atm e 0,50 atm, respectivamente. O 
valor mais negativo de õG indica maior 'força diretora' para produzir NH3• Teríamos feito a mesma suposição com 
base no princípio de Le Châtelier. aao (Seção 15.6) Em relação às condições-padrão, aumentamos a pressão de um re
agente (H2) e diminuúnos a pressão do produto (N~). O princípio de Le Châtelier determina que ambas as variações 
deven1 deslocar a reação mais para o lado do produto, conseqüentemente formaJ1do mais NH3. 

PRATIQUE 

Calcule õG a 298 K para a reação do nitrogênio e hidrogênio a fim de formar amônia se a mistura da reação consistir 
em 0,50 atm de N 2, 0,75 atrn de H2 e 2,0 atm de NH3• 

Resposta: -26,0 kJ /mo! 

Podemos agora usar a Equação 19.21 para derivar a relação entre õ.Gº e a constante de equilíbrio K,.,. No 
equiliôrio, AG = O. Além disso, len1bre-se de qu.e o quociente da reação Q é igual à constante de equ ilíbrio K,q 
quando o sistema estiver no equilíbrio. Portanto, no equilíbrio, a Equação 19.21 transfonna-se como segue: 

õ.G = õ.Gº + RT ln Q 

O = tiGº + RT ln Keq 

õ.Gº = - RT ln K"I [19.22J 

A partir da Equação 19.22, poden1os ver que se õ.Gº for negativo, então ln K<11 deve ser positivo. Um valor positi
vo para l.n K"l significa q ue K"'I > 1. Dessa forma, q uanto mais negativo õ.Gº, maior a constante de equil.tôrio, K"I. 
Inversamente, se õ.Gº for positivo, então ln K"" será negativo, o que significa K..., < 1. Para resumir: 

õ.Gº, negativo: 

õ.C°, O: 

õ.Gº, positivo: 

K...., > 1 

K..., = 1 

K,-q < 1 
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A Equação 19.22 permite-nos também calcular o valor de K..., se conhecemos o valor de 6Gº . Se resolvermos a 
equação para Kni, obtere1nos: 

[19.23] 

Como apontamos em "Como fazer 19.10", são necessários alguns cuidados na escolha das unidades. Expressa
remos tlGº em k} / mol. Para os reagentes e produtos na expressão da constante de equilíbrio, usamos as seguintes 
convenções: as pressões dos gases são dadas em atm; as concentrações de solução são dadas em mol/ L (concentra
ção em quantidade de matéria); e sólidos, líquidos e solventes não aparecem na expressão. - (Seção 15.3) Ilustra
n1os o uso da Equação 19.23 en1 "Como fazer 19.13". 

COMO FAZER 19.13 

Use as energias-padrão de forn1ação para calcular a constante de equiHbrio K"l a 25 ºC para a reação envolvida no pro
cesso de Haber: 

Solução 

Análise e Planejamento: precisamos usar a Equação 19.2.'1 para avaliar a constante de equilíbrio em relação à forma
ção de NH3'g) a partir de Hi(g) e N2(g). A expressão de K,., para essa reação é escrita como: 

p 2 
K = NH, 

<q p p 3 
N2 H 1 

onde as pressões dos gases são expressas em atmosferas. A variação da energia livre padrão para a reação está calcula
da em "Con10fazer19.10": ~Gº = -33,3 kJ/ mol = -33.300 J/mol (lembre-se de que usamos kJ / mol ou J/ mol como a 
unidade de tlG° quando usamos as equações 19.14, 19.15 ou 19.16). 

Resolução: podemos usar esse valor para calcuJar - 6Gº / RT, o expoente na Equação 19.23: 
- óGº _ -{-33.300 J/mol) = 13 4 
RT [(8,314 J/mol K)(298 K)] ' 

Inserimos esse valor na Equação 19.22 para obter K,q: 
K = e-w"rr = e13

A = 7 x 105 
"1 

Comentário: essa é uma constante de equilibrio grande, que indica que o produto, NH3' é muito favorecido na mistu
ra em equilíbrio a 25 ''C. As constantes de equiltôrio para as temperaturas na faixa de 300 a 600 ºC, dadas na Tabela 
15.2, são muito menores que o valor a 25 ºC. Evidentemente, um equilíbrio de baixa temperatura favorece mais a pro
dução de amônia do que um equilíbrio de alta temperatura. Todavia, o processo de Haber é realizado a altas tempera
turas porque a reação é extremamente lenta à temperatura ambiente. 
Lembre-se: a termodinâmica nos diz o sentido e a extensão de uma reação, mas não nos diz nada sobre a velocidade 
na qual ela ocorrerá. Se fosse encontrado um catalisador que permitisse à reação proceder velocidade mais rápida à 
temperatura ambiente, altas pressões não seriam necessárias para forçar o equilíbrio no sentido de NH3. 

PRATIQUE 

Use os dados do Apêndice C para ca.lcular a variação de energia livre padrão, óGº, e a constante de equjlfbrio, K,.,, 
a 298 K para a seguinte reação: Hi(g) + Br2(g) HBr(g). 
Resposta: - 106,4 kJ/mol; 5 x1018

. 

A química e a vida Produção de reações não espontâneas 

Muitas reações químicas desejáveis, inclusive um grande 
nún1ero das que são centrais em seres vivos, são não espon
tâneas como escritas. Por exemplo, considere a extração do 
cobre nietálico a partir do mineral da cnlcocitn, que contém 
Cu2S. A decomposição de Cu2S en1 seus elementos é não es
pontânea: 

Cup(s) --.. 2Cu(s) + S(s) t..G" = +86,2 kJ 

Como óG" é muito positivo, não podemos obter Cu(s) 
diretamente por essa reação. Em vez d isso, devemos encon
trar alguma maneira de 'realizar trabalho' na reação para 
forçar que ela ocorra como desejamos. Podemos fazer isso 
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acoplando a reação à outra de tal forma que a reação como 
um todo seja espontânea. Por exemplo, podemos visualizar 
S(s) reagindo com 0 2(g) para fomiar S02(g): 

S{s) + 0 2(g) S02(g) AC° = -300,4 kJ 

Pelo acoplamento dessas reações, podemos extrair muito 
do cobre metálico por uma reação espontânea: 

CuiS(s) + 0 2(g) 2Cu(s) + S02(g) 

óGº = (+86,2 kJ) + (-300,.J kJ) = -214,2 kJ 

Em suma, temos usado a reação espontânea de S(s) com 
0 2(g) para fornecer a energia livre necessária para extrair o 
cobre nietálico do mineral. 

Os sistemas biológicos emprcgan1 o 1nesmo principio 
do uso das reações espontâneas para produzir as reações 
não espontâneas. Muitas reações bioquímicas essenciais 
para a formação e manutenção de estruturas biológicas al
ta1nente ordenadas não são espontâneas. Essas reações 
são forçadas a ocorrer pelo acoplamento delas com rea
ções espontâneas que liberam energia. O metabolismo dos 
alimentos é uma fon te usual de energia livre necessária 
para realizar o trabalho de manutenção dos sistemas bio
lógicos. Por exemplo, a oxidação completa do açúcar glicose, 
c.H,10"' cm C02 e H10 produz energia livre substancial: 

C~H120b(s) + 602(g) 6C02(g) + 6H20(/) 

AG = -2.880 kJ 

Essa energia pode ser usada para produzir reações não 
espontâneas no corpo. Entretanto, é necessário um meio 
para transportar a energia liberada pelo metabolismo da gli
cose para as reações que necessitam de energia. Uma das 
maneiras, mo~trada na figura 19.19, envolve a interconver
são de adenosina trifosfato (ATP) e adenosina difosfato 
(ADP), moléculas que estão relacionadas às unidades funda
mentais dos ácidos nucleicos. A conversão de A TP em ADP 
libera energia livre (ACº= -30,5 kJ) que pode ser usada para 
produzir outras reações. 

No corpo humano o metabolismo da glicose ocorre por 
meio de uma série complex.i de reações, a maioria das 
quais liberando energia livre. A energia livre liberada du
rante essas etapas é usada em parte para converter ADP 
de mais baixa energia de volta a ATP de mais alta energia. 
Portanto, as interconversõcs ATP-ADP são usadas para 
estocar energia durante o metabolismo e liberá-las quan
do necessário para produzir reações não espontâneas no 
organismo. Se você fizer uma disciplina de bioquímica, 
terá a oportunidade de aprender mais sobre a notável se
qüência de reações usadas para transportar energia livre 
peJo corpo humano. 

Constituintes da célula 

Alta 
energia livre 

Oxidação da glicose 

A energia livre liberada 
pela oxidação da glicose 
converte ADP em ATP 

Baixa 
energia livre 

Desenvolvimento cel ular 

A energia livre liberada por 
ATP converte as molécul n1ais 
sin~les em moléculas mais 
complexas 

Moléculas mais simples 

Figura 19.19 Representação esquemática de parte das variações de energia livre que ocorrem no metabolismo da 
célula. A oxidação da glicose em C02 e H20 produz energia livre. Essa energia livre líberada é usada para converter 
ADP em ATP mais energético. O ATP é então usado, quando necessário, como fonte de energia para converter 
moléculas simples em constituintes mais complexos da célula. Quando ATP libera energia livre, ele é convertido de volta 
em ADP. 
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COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 
Considere os sais simples NaCl(s) e AgCl.(s). Examinaremos os equilíbrios nos quais esses sais dissolvem-se em. água 
para formar soluções aquosas de íons: 

NaCl(s) ~=Na•(aq) + Cr(aq) 

AgCl(s) Ag'(aq) + Cr(aq) 

(a) Calcule o valor de 6Gº a 298 K para cada um das reações precedentes. (b) Os dois valores do item (a) são muito di
ferentes. Essa diferença deve-se basicamente ao tern10 de entalpia ou ao termo de entropia da variação de energia livre 
padrão? Use os valores de 6G0 para calcular os valores de Kris para os dois sais a 298 K. (d) O cloreto de sódio é consi
derado um sal sol(1vel, enquanto o cloreto de prata é considerado insolúvel. Essas descrições são coerentes comas res
postas para o ite1n (c)? (e) Con10 6Gº variará para o p rocesso de dissolução desses sais co1n o aumento de T? Qual 
efeito essa variação deve ter na solubilidade dos sais? 

Solução (a) Usaremos a Equação 19.13 com os valores de õG/ do Apêndice C para calcular os valores de õGº.,,. para o 
equilíbrio. (Con10 fizemos na Seção 13.1, usamos o índice inferior 'diss' para indicar que essas são grandezas 
termodinâmicas para a formação de uma solução.) Encontramos: 

AGºd;,,,.(NaCl) = (-261,9 kJ/mol) + (-131,2 kJ/mol)-(-384,0 kJ /mol) 
=-9,1 kJ / mol 

õGºd;,,.(AgCI) = (+77,11 kJ/ mol) + (- 131,2 kJ/ mol)- (- 109,70 kJ / mol) 

= +55,6 kJ/mol 

(b) Poden1os escrever AGº dl .. como a soma de um termo de entalpia, AHº dlw e um termo de entropia -TASº dls..: ACº di•• = 
t:.Hºdc"' +(-TõGºdk..,). Podemos calcular os valores de t:.Hºdiss e õSºd.,_. usando as equações 5.31e19.8. Podemos, então, 
ca leu lar -TASº di.. a T = 298 K. Todos esses cálculos agora são familiares para nós. Os resultados estão resumidos na se
guinte tabela: 

Sal 

NaCI 
AgCI 

t:.Hº dlss 

+3,6 kJ/mol 
+65,7 kJ/ mol 

ôSº diss 

+43,2J/molK 
+34,3]/mol K 

-12,9 kJ /mo! 
-1 0,2 kJ/ mol 

Os termos de entropia para a solução de dois sais são muito similares. lsso parece sensato porque cada processo de 
dissolução deve levar a um aumento similar na desordem à medida que o sal se dissolve em íons hidratados. ca:> (Se
çJo 13.1) Em con1paração, vemos uma diferença mui.to grande no termo de entalpia para a solução de dois sais. A dife
rença nos valores de õGº dlss é dominada pela diferença nos valores de ll.Hº di. ... 

(e) O produto de solubilidade, Kv., é a constante de equihbrio para o processo de dissolução. mo (Seção 17.4) Como 
tal, podemos relacionar K,,. diretamente a AGºd1ss usando a Equação 19.23: 

K = ,, - l!C'-/RT 
t"' ~~ 

Podemos calcular os valores de K,.,. da mesma maneira que aplicamos a Equação 19.23 em "Como fazer 19.13". Usa
mos os valo.res de AGºd1ss que obtivemos no item (a}, lembrando de convertê-los de ~/mol para J/ mol: 

NaCI: !<"'= [Na -Cnq)][Cr(aq)] = e-i-9.•1XJl/USJ•~l!293ll = e~3•7 = 40 

AgCJ: K.,. = [Ag+(aq)][Cr(aq) = e-{·55~ltl<S.314M?9&>l = e-:12.4 = 1,9 x 10-1º 
O valor calculado para K,.. de AgCI é muito próxin10 do listado no Apêndice D. 
(d) Um sal solúvel é o que se dissolve apreciavelmente em água. 01D (Seção 4.2) O valor de K,,. para NaCl é maior que 1, 
indicando que NaCl se dissolve en1 um grande grau. O valor de K,,. para AgCJ é muito pequeno, indicando que ele se 
djssolve muito pouco em água. O cloreto de prata deve na realidade ser considerado um sal insolúvel. 

(e) Como esperamos, o processo de dissolução tem valor positivo de õS para ambos os sais (veja a tabela no item (b) 
deste exercício). Como tal, o termo de entropia da variação de energia livre, -TõSº di>«' é negativo. Se supusecmos que 
ll.Hº d,.. e õSº dl"' não variam muito com a temperatura, um aumento em T servirá para fazer com que õGº di>s seja 1nais 
negativo. Assim, a força diretora para a dissolução dos sais aumentará con1 o aumento de T, e conseqüentemente 
esperan1os que a solubilidade dos sais aumente con1 o aumento de T. Na Figura 13.17, vimos que a solubilidade de 
NaCI (e a solubilidade de quase todo sal) aumenta com o aumento da temperatura. CC1D (Seção 13.3) 
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Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 19.1 Neste capítulo exammamos 
a lguns dos aspectos da termodinâmica química, a área 
da química que explora as relações de energia. Todas as 
reações e processos químicos possuem um sentido ine
rente: eles são espontâneos em um sentido e não espon
tâneos no sentido inverso. A espontaneidade de um 
processo está relacionada com o cami11ho termodinâmi
co que o sistema to1na a partir do estado inicial para o es
tado final. Em un1 processo reversível, como a fusão e o 
congelamento do gelo a O ºC, o sistema pode voltar e ir 
para frente entre os estados ao longo do mesmo cami.
nho. Em un1 processo irreversível, o sistema não pode 
retornar ao seu estado inicial ao longo do mesmo cami
nho. Qualquer processo espontâneo é irreversível. 

Seção 19.2 A natureza espontânea do processo está 
relacionada com uma função de estado termodinâmica 
chamada entropia. A entropia, denominada S, está 
relacionada com aleatoriedade ou desordem; quanto 
maior a desordem, maior a entropia. Um processo que 
aumenta a aleatoriedade do sistema, como a expansão 
de ttm gás, leva a um valor positivo de t.S. l'ara um pro
cesso que ocon·e a temperatura constante, a variação de 
entropia do sistema é determinada pelo calor absorvido 
pelo sistema ao longo de um caminho reversível, divi
dido pela temperatura: tJ.S = qre.,/T. A maneira com que 
a entropia controla a espontaneidade dos processos é 
determmada pela segunda lei da termodinâmica, que 
governa a variação na entropia do u1uverso, tJ.SunJ\' = 
t.Ssis + tJ.S•wn· A segw1da lei afirn1a que em um processo 
reversível tJ.Suniv =O; em u.m processo irreversível (espon
tâneo) óSuniv >O. Os valores da entropia são geralmente 
expressos na unidade de joules por kelvin, J /K 

Um sis tema isolado é o que não h·oca energia ou 
matéria com sua vizinhança. Para um sistema isolado, 
a segunda lei exige que tJ.S,;. seja zero para um proces
so reversível e maior que zero para un1 processo irre
versível. 

Seções 19.3 e 19.4 As variações de entropia em um 
sistema químico estão associadas a aumento no número 
de maneiras que as partículas do sistema podem ser ar
ranjadas no espaço. As moléculas podem variar seus ar
ranjos movimentando-se em um n(imero diferente de 
maneiras. No movimento translacional a molécula in
teira movimenta-se no espaço. As moléculas podem 
tambén1 sofrer movimento vibracional, no qual os áto
mos da molécula aproximam-se e afastam-se uns dos 
outros de maneira periódica, e o movimento rotaciona.!, 
no qual a molécula inteira roda como um pião. Esses ti-

pos de movimento, em conseqüência, a entropia do sis
tema, diminuem com a diminui.ção da temperatura. A 
terceira lei da termodinâmica afirma que a entropia de 
um sólido cristalino puro a O K é zero. 

A terceira lei permite determinar valores de entro
pia para substâncias a diferentes temperaturas. Sob 
condições-padrão a entropia de uo1 mo! de uma subs
tância é chamada entropia molar padrão, denominada 
Sº. A partir de valores tabelados de Sº, podemos calcu
lar a variação de entropia para qualquer processo sob 
condições-padrão. 

Seção 19.5 A energia liVTe de Gibbs (ou simples
.mente energia livre), G, é uma função de estado termo
dinâmica que combina as duas funções de estado, 
entalpia e entropia: G = H - TS. Para processos que ocor
rem a temperatura constante, tJ.G = Mi - Tt.S. Para wn 
processo ou reação ocorrendo a temperatura e pressão 
constantes, o sinal de tJ.G relaciona-se à espontaneidade 
do processo. Quru1do tJ.G for negativo, o processo é 
espontâneo. Quando tJ.G for positivo, o processo é não es
pontâneo; o processo inverso é espontâneo. No equilíbrio 
o proces..c;o é reversível e t.G é zero. A energia livre é 
também uma medida do trabalho útil máximo que 
pode ser realizado por um sistema em um processo es
pontâneo. 

A variação da energia livre padrão, t.Gº, para qu al
quer processo pode ser calculada a partir de tabelas de 
energias livres padrão de formação, D.G/ , que são defi
nidas de maneira semelhante à das entaJpias-padrão de 
formação, t.HJ . O valor de t.c; , para um elemento 
pUI·o em seu estado-padrão, é definido como zero. 

Seções 19.6 e 19.7 Os valores de tJ.H e t.S geralmente 
não variam muito com a temperatura. Em decorrência, 
a dependência de t.G con1 a temperatura é governada 
p rincipalinente pelo valor de T na expressão tJ.G =Mi -
T 65. O termo de entropia - T t.S tem maior efeito na de
pendência de tJ.G na temperatura; com isso, também na 
espontaneidade do processo. Por exemplo, um proces
so para o qual lili > O e t.S > O, como a fusão do gelo, 
pode ser não espontâneo (t.G >O) a baixas temperaturas 
e espontâneo (tJ.G < 0) a temperaturas mais altas. 

SOb condições não-padrão, tJ.G está relacionado 
com tJ.Gº e o vaJor do quociente de reação, Q: tJ.G = tJ.Gº -
RT ln Q. No equilíbrio (tJ.G = O, Q = K,.q), tJ.Gº = - RT ln 
K",. Portanto, a variação da energia livre está d iretamen
te relacionada à constante de equilíbrio para a reação. 
Essa relação pode ser usada para explicar a dependên
cia das co115tantes de equi!Jbrio da temperatura. 



Exercícios 

Processos espontâneos 

19.1 Quais dos seguintes processos são espontâneos e quais 
são não espontâ11eos: (a) o derretimento de cubos de 
gelo a -5 ºC e à pressão de 1 atm; (b) dissolução do açú
car em uma xícara de ca.fé quente; (c) a reação de áto
mos de nitrogênio para formar moléculas de N2 a 25 ºC 
e 1 atm; (d ) o alinhamento de limalha de ferro em un1 
campo magnético; (e) a formação de moléculas de CH~ 
e de 0 2 a partir de C02 e 1-120 à temperatura ambiente e 
1 atm de pressão? 

19.2 Quais dos seguintes processos são espontâneos: (a) a 
dissenúnação da fragrância de perfume por um quarto; 
(b ) a separação da mjstura de N2 e 0 2 em duas amos
tras, uma que é N 2 puro e outra que é 0 2 puro; (c) o es
touro de um balão inflado; (d ) a reação de sódio 
metálico com gás cloro para formar cloreto de sódio; 
(e) a dissolução de HCl(g) em água para formar ácido 
clorídrico concentrado? 

19.3 (a) Dê dois exemplos de processos endotérmicos que 
sejan1 espontâneos. (b) Dê um exemplo de um proces
so que é espontâneo a certa temperatura, mas não es
pontâneo a uma temperatura diferente. 

19.4 Um químico do século XIX, Marcellin Berthelot, suge
riu que todos os processos químicos que ocorrem es
pontaneamente são exotérmicos. Isso está correto? Se 
você acha que não, dê alguns exemplos contrários. 

19.S Considere a vaporização da água líquida em vapor à 
pressão de l atm. (a) Esse processo é endotérmico ou 
exotérmico? (b) Em que faixa de ten1peratura ele é um 
processo espontâneo? (c) En1 que faixa de temperatura 
ele é u1n processo não espontâneo? (d) A que tempera
tura as duas fases estão em equilíbrio? 

19.6 O ponto de congelamento normal do 1-propanol 
(C3H80, veja a Figura 2.28) é-J27 "C. (a) O congelamen
to do 1-propanol é um processo endotérmico ou exotér
mico? (b) Em que faixa de temperatura o congelamento 
do 1-propanol é um processo espontâneo? (e) Em que 
faixa de temperatura ele é um processo não espontâ
neo? (d) Há alguma temperatttra na qual as fases sólida 
e líquida do 1-propanol estejam em equilfbrio? justifi
que sua resposta. 

19.7 (a) O que existe de especial em u111 processo reversível? 
(b) Suponha que um processo revers.ível for invertido, 

Entropia e a segunda lei de termodinâmica 

19.13 Para a expansão isotérmica de un1 gás no vácuo, ô.E= O, q 
=O e ;u = O. (a) Esse é um processo espontâneo? (b) Explj
que por que nenhum trabalho é executado pelo sistema 
durante esse processo. (c) Em termodinâmica, qual é a 
'força diretora' para a expansão do gãs? 

19.14 Explique por que é possível considerar o calor ganho 
ou dispendido por un1 sisten1a em um processo reversí
vel como função de estado, ao passo que q não é nor
malmente considerado uma função de estado. 

19.15 Suponha que quatro moléculas de gás seja1n colocadas 
dentro do frasco à direita do aparato na Figura 19.5. O 
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restabelecendo o sistema para seu estado original. O que 
pode ser d ito sobre a vizinhança depois que o processo 
for invertido? (c) Sob quais circunstâncias a vaporiza
ção de água para vapor é um processo reversível? 

19.8 (a) O que significa cha111ar um processo de irreversível? 
(b) Após um processo irreversível, o sistema é restabe
lecido a seu estado original. O que pode ser dito sobre 
a condição da vizinhança depois que o sistema é resta
belecido a seu estado original? (c) Sob quais condições 
a condensação de um líquido será um processo irre
versível? 

19.9 Considere um processo no qual um gás ideal varia do 
estado 1 para o estado 2 de tal modo que sua tempera
tura varie de 300 para 200 K. A variação do AE depende 
do caminho tomado para efetuar essa mudança de esta
do? Justifique sua resposta. 

19.10 Um sistema vai do estado 1 para o estado 2 e volta ao 
estado 1. (a) Qual é a relação entre o valor de AE para a 
passagem do estado 1 para o estado 2 e para a passa
gem do estado 2 de volta ao estado 1? (b) Sem informa
ções adicionais, pode-se concluir algunla coisa sobre a 
quantidade de calor transferida para o sistema ao pas
sar do estado 1 para o estado 2 quando comparado com 
a passagem do estado 2 de volta ao estado 1? (c) Supo
nha que as mudanças de estado sejam processos rever
síveis. Pode-se concluir algttma coisa sobre o trabalho 
realizado pelo sistema ao passar do estado 1 para o es
tado 2 quando comparado com a passagem do estado 2 
de volta ao estado 1? 

19.11 Considere um sisten1a consistindo em um cubo de gelo. 
Se o cubo de gelo se funde reversivelmente a O "C, t:.E é 
zero para o processo? justifique sua resposta. 

19.12 Considere o que acontece quando uma amostra do explo
sivo TNT (veja o quadro" A química no trabalho", Seção 
8.8) é detonado. (a) A detonação é um processo espon
tâneo? (b) Qua l é o sinal de q para esse processo? (c) 
Você pode determinar se 1u é positivo, negativo ou zero 
para o processo? J usHfique sua resposta. (d ) Você pode 
detern1inar o sinal de t:.E para o processo? Justifique 
sua resposta. 

frasco à esquerda é evacuado. (a) J'or analogia à 
Figura 19.6, depois q ue a torneira for aberta, quantos 
arranjos diferentes para as moléculas são possíveis? 
(b ) Quantos dos arranjos correspondem a todas as mo
léculas estaren1 dentro do frasco à direita? (e) Como a 
observação no item (b) explica a expansão espontânea 
d , ? o gas. 

19.16 Suponha que tenhamos um sistema de frasco duplo 
com oito moléculas dentro dele. As moléculas especifi
cas são nun1eradas de 1 a 8. Dois dos possíveis arranjos 
das moléculas são n1ostrados na figura que segue: 
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(b) 
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(a) Qual desses dois arranjos, se houver um, é mais pro
vável que o outro? (b) Sua resposta para o item (a) é 
coerente com a expectativa de que as moléculas de gás, 
em média, djstribuem-se igualmente entre os dois fras
cos? Justifique sua resposta. 

19.17 (a) O que é entropia? (b) Durante um processo químico o 
sistema se toma mais ordenado. Qual é o sinal da variação 
na entropia do sistema para o processo? (c) 65 para um 
proct.'SSO depende do caminho tomado do estado inicial 
para o estado final do sistema? Justifique sua resposta. 

19.18 (a) Dê um exen1plo de um processo no qual a entropia 
do sistema diminui (b) Qual é o sinal de 65 para o pro
cesso? (c) Qual é o sigruficado da afirmativa de que en
tropia é urna fw1ção de estado? 

19.19 (a) Qual o sinal que você espera para 65 de uma reação 
química na qual 2 mols de reagentes gasosos são con
vertidos em 3 mols de produtos gasosos? (b) Para qual 
dos processos no Exercício 19.2 a enb·opia do sistema 
aumenta? 

19.20 (a) Em uma reação química dois gases se combinam para 
formar um sólido. Qual o sinal que você espera para 65? 

Interpretação molecular de entropia 

19.27 (a) Exponha a terceira lei da termodinfunica. (b) Mostre 
a diferença entre movimento trans lacional, movimento 
vibracional e movimento rotacional de uma molécula. 
(c) ílustre esses três tipos d e movimento com esboços 
para a molécula de HCL 

19.28 (a) Você é informado de que a entropia de detenninado 
siste1na é zero. O que você sabe sobre o sisteina? (b) A 
energia de um gás aumentada por meio de seu aqueci
mento. Usando C02 con10 exemplo, ilustre os diferen
tes modos em que a energia adicional pode ser 
distribuída entre as 1noléculas do gás. 

19.29 Para cada um dos seguintes pares, escolha a substância 
com a entropia por mol mais alta em certa temperatura: 
(a) Ar(/) ou Ar(g); (b) He(g) a 3 atrn de pressão ou He(g) 
a 1,5 atm de pressão; (c) 1 molde Ne(g) e1n 15,0 L ou 
1 mol de Ne(g) em 1,50 L; (d ) C02{g) ou C02(s). 

19.30 Para cada um dos seguintes pares, indique qual 
substâ11cia poss ui a maior entropia-padrão: (a) 1 mol 
de P4(g) a 300 ºC, 0,01 atm ou 1 molde As4(g) a 300 ºC, 

{b) Para qual dos processos no Exercício 19.1 a entropia 
do sisten1a aumenta? 

19.21 De que n1odo a entropia do sistema varia quando ocor
re o seguinte: (a) um sólido se funde; (b) um liquido se 
vaporiza; (c) um sólido se djssolve em água; (d) um gás 
se liquidifica? 

19.22 Por que o aumento na entropia do sisten1a é niaior para 
a vaporização de uma substância do que para sua fu
são? 

19.23 O ponto de ebulição normal do metanol (CH30 H ) é 
64,7 "C, e sua entalpia molar de vaporização é 6Hup = 
71,8 kJ / mol. (a) Quando CH30H(I) ferve em seu ponto 
de ebulição normal, sua entropia aumenta ou diminui? 
(b) Calcule o valor de 65 quando 1,00 molde CH30H(/) 
for vaporizado a 64,7"C. 

19.24 O césio elementar (Cs) congela a 28,4 "C, e sua entalpia 
molar de fusão é 6H1. , = 2,09 kJ/1nol. (a) Quando o cé
sio fundido se solidifica em Cs(s) em seu ponto de fusão 
normal, õS é positivo ou negativo? (b) Calcule o valor 
de 65 quando 15,0 g de Cs(/) se solidifica a 28,4 "C. 

19.25 (a) Expresse a segunda lei de termodinâmica em pala
vras. (b) Se a entropia do sistema auo1entar durante 
um processo reversível, o que você pode dizer sobre a 
variação de entropia da vizinhança? (c) E1n certo pro
cesso espontâneo o sistema sofre uma variação de en
tropia, 65 = 42 J/ I<. O que você pode concluir sobre 

ô5v1un? 
19.26 (a) Expresse a segunda lei de termodjnâmica como uma 

equação matemática. (b) Em u1n processo espontâneo 
em particular, a entropia do sistema diminui. O que 
você pode concluir sobre o sinal e a ordem de grandeza 
de õ5vizin? (c) Durante certo processo reversível, a vizi
nhança sofre uma variação de entropia, 65.""' = 78 J / K. 
Qual é a variação de entropia do sistema para esse pro
cesso? 

0,01 atrn; (b) 1 n1ol de H20(g) a 100 "C,1 atm, ou 1 molde 
H20 (/) a 100 ºC, 1 abn; (e) 0,5 molde N 2(g) a 298 K, 20 L 
de volume o u 0,5 mol de CH4(g) a 298 K, 20 L de volu
me; (d) 100g de N~4(s) a 30 "C ou 100 g de 
Na2S04(nq) a 30 ºC. 

19.31 Determine o sinal da variação de entropia do sistema 
para cada uma das segujntes reações: 
(a) 2S02(g) + 0 2(g) 2S03(g) 
(b) Ba(OH)2(s) BaO(s) + H 20(g) 
(c) CO(g) + 2H2{g) CH30H(/) 
(d ) FeCl2(s) + tti(g) Fe(s) + 2HCl(g) 

19.32 Determine o sinal de ô5v;zJn para cada um dos seguintes 
processos: (a) Fe fundido se solidifica; (b) LiCl(s) é for
mado a partir de Li(s) e 0 2(g); (c) o zinco metálico se 
dissolve em ácido clorídrico, formando ZnCl2{nq) e 
H2(g); (d) o brometo de prata precipita ao se misturar 
AgN03(nq) e KBr(nq). 

19.33 Use o Apêndice C para comparar as entropias-padrão a 
25°C para os seguintes pares de substâncias. Em cada 



caso explique a diferença nos valores de entropia. 
(a) Sc(s) e Sc(g); (b) NH,(g) e H3(aq); (e) l molde P4(g) 
e 2 molde P2(g); (d) C(grafi te) e C(diamante). 

19.34 Usando o Apêndice C, compare as entropias-padrão a 
25 PC para os seguintes pares de s ubstâncias. Para 
cada par, explique a diferença nos valores de entro
pia. (a) CuO(s) e Cu20(s); (b) 1 molde 20 4(g) e 2 mol 
de N02(g); (c) C I 110H(g) e CH10H(/); (d) 1 mol d e 
PbO(s) mais 1 mol de C02(g) e 1 mol de PbC03(s). 

19.35 Use o Apêndice C para comparar as entropias absolu
tas dos seguintes hidrocarbonetos gasosos: metano 
(CJ-14), etano (C2Hb), propano (C31-f8) e butano (C~H10). 
O que você conclui sobre a tendência em S" com o au
mento do número de á to1nos de carbono? 

(19.36) As entropias absolutas a 298 K para alguns dos ele
mentos do grupo 4A são como seguem: C(s, diaman
te) = 2,43 J/mol K; Si(s) = 18,81 J / 11101 K; Ge(s) = 31,09 

Energia livre d e Gibbs 

19.39 (a) Para um processo que ocorre a temperatura cons
tante, expresse a variaçiio na energia livre de Gibbs em 
termos de variações na entalpia e na entropia do siste
ma. (b) Para determinado processo que ocorre a Te P 
constantes, o valor de AG é positivo. O que você pode 
concluir? (c) Qual é a relação entre AC p ara um proces
so e a velocidade na qual ele acontece? 

19.40 (a) Qual é o significado da variação da energia livre pa
drão, AC', quando comparado a AC? (b) Para qualquer 
processo que ocorra a temperatura e pressão constan
tes, qual é o significado de AC= O? (e) Para determinado 
processo, 6G é grande e negativo. Isso significa neces
sariamente que o processo ocorre com rapidez? 

19.41 Para determinada reação química, tlH" = - 35,4 kJ e 
AS" = -85,5 J/ K. (a) A reação é exotérmica ou endotér
mica? (b) A rcnção leva a aumento ou diminuição na 
desorden1 do sisten1n? (c) Calcule 6G" para a reação a 
298 K. (d) A reação é espontânea a 298 K? 

19.42 Detcnninada reação l-em õHº=-19,5 kJ e ó.S°= +42,7 J/K. 
(a) A reação é exotérmica ou endotérrnica? (b) A reação 
leva a aumento ou d iminuição na desordem do sistema? 
Cc) Calcule ti.G" para a reação a 298 .K. (d) A reação é es
pontânea a 298 K? 

19.43 Usando os dados no Apêndice C, calcule AH', t.S"e AC" 
a 298 K para cnda uma das seguintes reações. Em cada 
caso nlostre que AC"= A.H" - TAS". 
(a) H2(g) + F2(g) 2HF(g) 
(b) C (s, grafite) + 2Cl2(g) CCl1(g) 
(e) 2PC13(g) + 0 1(g) 2POCl3(g) 
(d) 2CH30H(g) + H2(g) C2H6(g) + 2H20(g) 

19.44 Use os dados do Apêndice C, para calcular AH', AS"e 
AC" a 25 "C para cada uma das seguintes reações. Em 
cada caso mostre que l:iC' = LiH" - Tt.S". 
(a) Ni(s) + Cl2(g) iC12(s) 
(b) CaC03 (s, calci ta) CaO(s) + C02(g) 
(c) P40 111(s) + 6H20(/) 4H,P04(aq) 
(d ) 2CH30H(/) + 302(g) 2C02(g) + 4H10(1) 

Capitulo 19 Tern1odinãmica química 715 

J / mol K e Sn(s) = 51, 18 J / mol K. Todos, com exceção 
de Sn, têm a estrutura do diamante. Como você expli
ca a tendência nos valores de S"? 

19.37 Usando os valores de S" do Apêndice C, calcule os va
lores de AS" para as seguintes reações. Em cada uma, 
explique o sinal de õ.S": 
(a) CirJ~(g) + t-12(g) C2Hb(g) 
(b) N20 4(g) 2N02(g) 
(e) Bc(OH)i(s) BcO(s) + H 20(g) 
(d) 2CH30 H(g) + 302(g) 2C02(g) + 4H20(g) 

19.38 Calcule os valores de ~para as seguintes reações, 
usando os valores de S" tabelados no Apêndice C. Em 
cada caso, explique o sinal de AS": 
(a) 2H4(g) + H2(g) 2NH1(g) 
(b) Al(s) + 3Cl2(g) 2AIC13(s) 
(c) Mg(OHh(s) + 2HCl(g) MgCl2(s) + 2H20(/) 
(d) 2CHig) C21 lb(g) + l 12(g) 

19.45 Usando os dados do Apêndice C, calcule AC° para as 
seguintes reações. Indique se cada reação é espontânea 
sob condições-padrão. 
(a) 2S02(g) + 0 2(g) 2S03(g) 
(b) 02(~) + 20(g) 3NO(g) 
(e) 6Cl2(g) + 2Fe20 1(s) 4FeCl3(s) + 301(g) 
(d) S02(g) + 2H2(g) S(s) + 2H20(g) 

19.46 Utilizando os dados do Apêndice C, calcule a variação 
na energia livre de Gibbs para cada umas das seguintes 
reações. Em cada caso, indique se a reação é espontânea 
sob condições-padrão. 
(a) H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g) 
(b) MgCl2(s) + H20(/) MgO(s) + 2HO(g) 
(e) 2NH3(g) N211 1(g) + H2(g) 
(d) 2 OCl(g) 2NO(g) + Cl2(g) 

19.47 O ciclohexano (CbH 12) é un1 hidrocarboneto líquido à 
temperatura ambiente. (a) Escreva uma equação ba
lanceada para a combustão de C6H12(/) para formar 
C02(g) e H10(/). (b) Sem usar dados termodinâmicos, 
determine se t.G" para essa reação é mais ou menos ne
gativo que AH". 

19.48 O dióxido de enxofre reage com óxido de estrôncio 
como segue: 

S02(g) + SrO(s) SrS03(s) 
(a) Sem utilizar os dados termodinâmicos, determine se 
ó.G" para essa reação é mais ou menos negativo que AH°. 
(b) Se você tivesse apenas dados de entalpia-padrão 
para essa reação, como você faria para chegar a uma es
timativa aproximada do valor de AC" a 298 K, usando 
os dados do Apêndice C de outras substâncias? 

19.49 Classifique cada uma das seguintes reações como um 
dos quatro tipos possíveis resumidos na Tabela 19.4: 
(a) N2(g) + 3F2(g) 2NFl(g) 

AH"= - 249 kJ; L\S = - 278 J/K 
(b) 2(g) + 3Cl2(g) 2 Cl1(g) 

AH' = 460 kJ; 65" = - 275 J/ K 
(c) N2F4(g) - -+ 2NF2(g) 

AH"= 85 kJ; AS" = 198 J/K 
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19.50 A partir dos valores dados para l!.H" e t.Sº calcule t.C" 
para cada uma das seguintes reações a 298 K. Se a rea
ção não for espontânea sob condições-padrão a 298 K, 
a que temperatura (se houver uma) a reação se toma
ria espontânea? 

(a) 2PbS(s) + 30a(g) 2PbO(s) + 2S02(g) 
.óH"=-844kJ;ASº =-165 J/ K 

(b) 2POCl3(g) 2PCl3(g) + 0 2(g) 
Af-1"= 572 k); t.Sº = 179 J / K 

19.51 Uma reação em particular é espontânea a 450K. Ava
riação de entalpia para a reação é +34,5 kJ. O que você 
pode concluir sobre o sinal e a ordem de grandeza de 
ôS para a reação? 

19.52 Certa reação é não espontânea a - 25 ºC. A variação de 
en tropia para a reaçãoé95 J/ K. O que você pode con
cluir sobre o sinal e a orde1n de grandeza de õH? 

19.53 Para uma reação em particular, ôH = -32 kJ e AS= -98 
J / K. Suponha que ôH e õS não variam com a tempera
tura. (a) A que temperatura a reação terá t.G = O? (b) 
Se T é aumentad o acima do valor encontrado no item 
(a), a reação será espontânea ou não espontânea? 

19.54 As reações nas quais uma substância se decompõe 
pela perda de C02 são chamadas reações de descarboxi
laçtio. A descarboxilação do ácido acético procede como 
segue: 

CJ-I3C001-I(/} CH4(g) + C02(g) 
Usando os dados do Apêndice C, calcule a te mperatu
ra núni.ma à qual esse processo será espontâneo sob 
condições-padrão. Suponha que Af-1" e ó.5° não variem 
com a temperatura. 

19.55 Considere a seguinte reação entreóxidosde nitrogênio: 

19.56 

N01(g) + N 20(g) 3NO(g) 
(a) Use os dados do Apêndice C para determinar 
como õGº para a reação varia com o aun1ento da tem
peratura. (b) Calcule t.G' a 800 K, s upondo que ôH° e 
llS° não variem com a temperatura. Sob condições-pa
drão a reação é espontânea a 800 K? (c) Calcule /lG" a 
1.000 K. A reação é espontânea sob condições-padrão 
a essa temperatura? 

Energia livre e equilíbrio 

19.61 Explique qualitativamente como ó.G varia para cada 
un1a das segujntes reações à medida que a pressão 
parcial de 0 2 for a u1nentada: 
(a) 2CO(g) + 0 2(g) 2C02(g) 
(b) 2H 20 2(/) ~ 2H20(/) + 0 2(g) 
(e) 2KCJ03(s) 2KCJ{s) + 30i(g) 

19.62 Indique se õG aumenta, dialinui ou não se alte.ra 
quando a pressão parcial de H 2 é aumentada ent cada 
uma das seguintes reações: 

19.63 

(a) N1(g) + 3~(g) 2NH3(g) 
(b) 2HBr(g) ~(g) + Br2(g) 
(c) 2'H2(g) + CiH2(g) CiH6(g) 

O metanol (CH30H) pode ser preparado pela oxida
ção controlada do metano: 

CH4(g) + iQ2(g) CH30H(g) 
(a) Use os dados do Apêndice C para calcular Af-1" e 
65° para esta reação. (b) Como se espera que 6G"para 
a reação varie com o aumento da temperatura? (e) 

Calcule õGº a 298 K. Sob condições-padrão, a reação é 
espontânea a essa tentperatura? (d ) Há uma tempe
ratura na qual a reação estaria cm equilibrio sob condi
ções-padrão que seja baixa o suficiente de forma que os 
compostos envolv.idos sejam provavelmente estáveis? 

19.57 (a) Use os dados do Apêndice C para calcular o ponto 
de ebulição do benzeno, C0H6(/). (b) Use un1a fonte de 
referência, como o CRC Hn11d/Jookof 01e111isfry1111d Plrysics, 
para encontrar o ponto de ebulição experin1entaJ do 
benzeno. Como você explica qualquer divergência 
entre s ua resposta no item (a) e o valor experimental? 

l19.58l (a) Usando dados do Apêndice C, calcule a tempera
tura na qual a variação de energia livre para a trans
formação de l2(s) para 12(g) seja zero. Que suposições 
você terá de fazer ao chegar a esta estimativa? (b) Use 
uma fonte de referência para encontrar os pontos de 
ebulição e de fusão experimentais do 12• (c) Qual 
dos valores no item (b) é mais próximo ao valor que 
você obteve no item (a)? Você pode explicar por que 
isso acontece? 

19.59 O gás acetileno, C2H 2(g), é usado em soldagem. (a) 

Escreva uma equação balanceada para a combustão 
do gás acetileno em C02(g) e 1-T20(/). {b) Qual a quanti
dade de calor produzida ao se queimar um tnol de 
CiH2 sob condições-padrão se tanto os regentes como 
os produtos são trazidos a 298 K? (c) Qual quantidade 
máxima de trabalho útil pode ser alcançada sob con
dições-padrão por essa reação? 

19.60 (a) QuaJ a quantidade de calor produzida, queiman
do-se um mol de etileno (C2H~) sob condições-padrão 
se reagentes e produtos são trazidos a 298 K e é fom1a
do ~O(/)? (b) Qual quantidade máxima de trabalho 
ú ti 1 pode ser alcançada sob condições-padrão por esse 
s istema? 

Considere a reação 2N02(g) N20 4(g). (a) 
Usando os dados do Apêndice C, calcule AGº a 298 K. 
(b) Calcule õG a 298 K se as pressões parciais de N02 

e N20 4 forem 0,40 atn1e1,60 atm, respectivamente. 
19.64 Considere a reação H2(g) + F2(g) 2HF(g). (a) 

Usando os dados do Apêndice C, calcule t.G" a 298 K. 
(b) Calcule /lG a 298 K se a mistura da reação consistir 
em 8,0 atm de H2, 4,5 atm de F2 e 0,36 atm de 1-lF. 

19.65 Use os dados do Apêndice C para calcular K~1 a 298 K 
para cada uma das seguintes reações: 
(a) H2(g) + 12(g) 2HI(g) 
(b) CiH50H(g) CiJi4(g) + H20(g) 
(c) 3C2H2(g) C6H6(g) 



19.66 Escreva a expressão da constante de equilibrio e cal
cule o valor da constante de equilíbrio para cada uma 
das seguintes reações a 298 K, usando os dados do 
Apêndice C: 
(a) NaHC03(s) NaOH(s) + C02(g) 
(b) 2HBr(g) + Cl2(g) 2HCl(g) + Br2(g) 
<c> 2S02(g) + 0 2(g) 2SOis> 

19.67 Considere a decomposição do carbonato de bário: 
BaC03(s) BaO(s) + C02(g) 

Usando os dados do Apêndice C, calcule a pressão no 
equilíbrio de C02 a (a) 298 K e (b) 1.100 K. 

19.68 Considere a seguinte reação: 
PbC03(s) PbO(s) + C02(g) 

Usando os dados do Apêndice C, calcule a pressão no 
eqtú1Jbrio de C02 no sistema a (a) 120 ºC e (b) 480 ''C. 

Exercícios adicionais 

19.71 

19.72 

19.73 

19.74 

19.75 

19.76 

Indique se cada uma das seguintes afirmativas é ver
dadeira ou falsa. Caso seja falsa, corrija-a. (a) A viabi
lidade da produção de NH3 a partir de N? e H2 

depende inteiramente do valor de AH para o processo 
N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g). (b) A reação de H 2(g) 
com C12(g) para formar HCJ(g) é um processo espontâ
neo. (e) Um processo espontâneo pode, em principio, 
ser administrado reversivelmente. (d) Processos 
espontâneos em geral requerem que seja realizado 
trabalho para os forçar a ocorrer. (e) Processos espon
tâneos são exotérmicos e levam a um grau rn ais alto 
de ordem no sistema. 
Suponha que um gás ideal seja comprimido à metade 
de seu volume original a temperatura constante de 
300 K. O que você pode dizer sobre (a) a variação na 
energia interna do gás e sobre (b) a variaçãoen1 entro
pia do gás? 
Para cada un1 dos seguintes processos, indique se os 
sinais de AS e AH deven1 ser positivos, negativos ou 
aproximadamente zero. (a) Um sólido sublima. (b) A 
temperatura de uma amostra de Co(s) é climintúda de 
60 "C para 25 ºC. (e) O álcool etílico evapora de uma 
proveta. (d) Uma molécula diatômica se dissocia em 
átomos. (e) Um pedaço de carvão entra em combustão 
para formar C02(g) e H 20(g). 
A reação 2Mg(s) + 0 2(g) 2Mg0(s) é a ltamente 
espontânea e tem valor negativo para L'.5°. A segunda 
lei da tern1odinãrnica afuma que em qualquer proces
so espontâneo há sempre um aumento na entropia do 
universo. Há uma incoerência entre a reação anterior 
e a segunda lei? 
(a) O que é um sistema isolado? (b ) Un1 sistema isola
do sofre uma mudança de estado. O que se pode d izer 
sobre os valores de AE, q e iu? (e) Expresse a segunda 
lei da termodinâmica 01atematican1ente para urn sis
tema isolado. 
O propano! (C3li70H) se funde a -126,5 ºC e entra em 
ebulição a 97,4 ºC. Faça um esboço qualitativo de 
como a entropia absoluta varia à rnedida que o vapor 
de propano! a 150 ºC e 1 atm é resfriado a propano! só
lido a - 150 ºC e 1 atm. 
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19.69 O valor de K. para o ácido nitroso (HN02) a 25 ºC é dado 
no Apêndice D. (a) Escreva a equação química para o 
equilíbrio que corresponde a K,.. (b) Usando o valor de 
K,, calcule t!G' para a dissociação do ácido nitroso em 
solução aquosa. (e) Qual é o val.or de t!G no equilíbrio? 
(d) Qual é o valor de ôC quando [H~ ] = 5,0x10-2 mol/ L, 
[N02-1 = 6,0 x ter mol/L e [HN02) = 0,20 mol/L? 

19.70 Kb para a metilamina (0-l3NHi) a 25 "C é dado no 
Apêndice D. (a) Escreva a equação química para o 
equilíbrio que corresponde a K1 .. (b) Usando o valor de 
K,,, calcule L'.G" para o equilíbrio no iten1 (a). (e) Qual é 
o valor de L'.G no equilíbrio? (d) Qual é o valor de L'.G 
quando [H"] = 1,5 x 10-11 mo.l / L, [CH3NH3-) = [H~J = 
1,5 x 10-a mol/L, [CH3NH3+j = 5,5 x 10'"' mol/ L e 
[CH3NHJ = 0,120 mol/L? 

19.77 

l19.78) 

19.79 

19.80 

19.81 

O ciclopropano e o propileno são isômeros de C3H6• 

Com base nas estruturas moleculares mostradas, qual 
destes isômeros você espera ter a e.ntropia absoluta 
mais alta a 25 ºC? 

I-I H 
\:/ 

H'-/\~ 
/e e, 

H H 

Cidopropano Propileno 

Três das formas de carbono elementar são grafite, dia
n1ante e buckminsterfulereno ou fulereno. As entropias 
absolu tas a 298 K para grafite e djamante são listadas 
no Apêndice C. (a) Explique a diferença nos valores de 
5° de grafite e diamante, levando em consideração suas 
estruturas (Figura 11.41). (b) O que se espera para ova
lor do fulereno (Figura 11.43) em relação aos valores 
para grafite e diamante? Justifique sua resposta. 
Para a n1aioria dos compostos listados no Apêndice C, 
o valor de AC'1 é mais posjtivo (ou menos negativo) 
que o valor de M-l"r (a) Explique essa observação, usan
do NH3(g), CCli/) e KN03(s) como exemplos. (b) Uma 
exceção a essa observação é CO(g). Explique a ten
dência nos valores de L'.H J e L'.GJ para essa molécula. 
Considere as três reações segurntes: 
(i) 2RbCl(s) + 302(g) 2Rb003(s) 
(ii) C2H2(g) + 4C]z(g) 2CC14(/) + H 2(g) 
(ili) TiC!..(I) + 2H20(/) Ti02(s) + 4HCl(nq) 
(a) Para cada uma das reações, use os dados do Apên
dice C para calcular .6.H", AC" e AS" a 25 ºC. (b) Quais 
dessas reações são espontâneas sob condições-padrão 
a 25 ºC? (c) Para cada ua1a das reações, determine a 
maneira de,ntro da qual a mudança em energia Livre 
varia com o aumento da ten1peratura. 
Usando os dados do Apêndice C e sabendo as pres
sões listadas, calcule L'.G para cada uma das seguintes 
reações: 
(a) N2(g) + 3.H2(g) 2NH3(g) 
PN = 2,6 atm, P.1 = 5,9 atm, P-.H = 1,2 atm 

: l n, 
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(b) 2N2H4(g) + 2 02(g~2 3 2(g) + 4H20(g) 
P,_H, = P,0 ,= 5,0 x 10 , PN = 0.Satm, PH,o =0,3atm 
(c) 2H4(g) 1(g) + 2l-\2(g) 
P.., H, = 0,5 atn1, P" =1,5 atm, PH = 2,5 atm 

19.82 (a) Para cada uma das seguintes reações, determine o 
sinal de Mi" e 65° e d iscorra brevemente sobre o 
modo como esses fatores determinam a ordem de 
grandeza da K~. (b) Com base cm seu conhecimento 
químico geral, determine qual dessas reações terá 
K,. > 1. (c) Em cada caso indique se K,. deve aumentar 
ou diminuir com o aumento da temperatura. 
(i) 2Mg(s) + 02~~) 2Mg0(s) 
(ii) 2Kl(s) 2K(g) + l2(g) 
(i ii) Na2(g) 2Na(g) 
(iv) 2V20 s(s) 4V(s) + 502(g) 

19.83 O ácido acético pode ser f11bricado ao se combinar n1e
tanol con1 monóxido de carbono, um exemplo de uma 
reação de cnrboxilnçifo: 

CHJOH(/) + CO(g) CH3COOH(/) 
(a) Calcule a const1111te de cquilibrio para a reação a 25 "C. 
(b) Industrialmente, essa reação é feita a temperaturas 
acima de 25 ºC. Um aumento na temperatura produ
zirá aumento ou diminuição na fração em quantidade 
de matéria de ácido acético no equilíbrio? Por que são 
usadas temperaturas elevadas? (c) A que temperatura 
essa reação terá um <.-quilíbrio constante igual a 1? 
(Você pode supor que Mi" e 65° independem da tem
peratura, e \'OCê pode ignorar quaisquer mudanças de 
fase que poderiam ocorrer.) 

19.84 A oxidação da glicose (C11H120.) no tecido do corpo 
produz C02 e H20 . Em contraste, decomposição anae
róbica, que ocorre durante a fermentação, produz eta
nol (C2H50 1 I) e C02• (a) Usando os dados fornecidos 
no Apêndice C, compare as constantes de equilíbrio 
para as seguintes reações: 

C11H120 0(s) + 602(g) ;:==: 6C02(g) + 6H20(/) 
C6H120 6(s) 2C2H~OH(/) + 2C0z(g) 

(b) Compare o trabalho n1áximo que pode ser obtido 
desses processos sob condições-padrão. 

119.85) A conversão de gás natural, que é basicamente meta
no, em produtos que contêm dois ou mais átomos de 
carbono, como etano (C21-16), é um processo químico 
industrial muito in1portante. En1 princípio, o metano 
pode ser convertido em etano e hidrogênio: 

2CH1(g) C2H0(g) + H2(g) 
Na prática, essa reação é executada na presença de . . . oxtgcruo: 

2CH4(g) + 'i02(g) Czl-l0 (g) + H20(g) 
(a) Usando os dados do Apêndice C, calcule K"' para 
essas reações a 25 ºC e 500 ºC. (b) A diferença entre 
6G"' para as duas reações deve-se principalmente ao 
termo de entalpia (ó.H) ou ao termo de entropia 
(- Tô.S)? (c) Explique como as reações anteriores são 
um exemplo de condução de uma reação não espontâ
nea, como abordado no quadro "A química e a vida" 
na Seção 19.7. (d) A reação de CH~ e 0 2 para formar 
C1H., e H20 deve ser conduzida cuidadosamente para 
evitar uma reação concorrente. Qual é a reação con
corrente mais provável? 

[19.86] As células usam a hidrólise do trifosfato de adenosina 
(ATP) como uma fonte de energia (Figura 19.19). A 
conversão de A TP para ADP tem variação de energia 

livre padrão de - 30,5 kJ / mol. Se toda a energia livre 
do metabolismo da glicose, 

C0H120 11(s) + 602(g) 6C02(g) + 6H20(/), 
entrar na conversão de ADP para A TP, qual quantidade 
de matéria de ATP poderá ser produzida para cada 
molde glicose? 

(19.87( A concentração de íon potássio no plasma sangüíneo 
é aproximadamente 5,0 x lO 1 mol / L, enquanto a con
centração no fluido das células musculares é muito 
maior (0,15 mol / L). O plasma e o fluido intracelular 
estão separados pela membrana celular, a qual su
põe-se ser permeável somente para K'. (a) Qual é 6G 
para a transferência de 1 molde K" do plasma sangüí
neo para o fluido celular à temperatura corporal (37"C)? 
(b) Qual quantidade mini ma de trabalho deve ser uti
lizada para transferir K' ? 

[19.88] A relação entre a ten1peratura de uma reação, sua va
riação de cnta lpla-padrão e a cons tante de equilJbrio 
àquela temperatura pode ser expressa como a seguin
te equação 1 inear: 

- ó.li º 
ln K~ = + constante ., RT 

(a) Explique con10 essa equação pode ser usada para 
determinar ó.Hº experimentalmente a partir das cons
tantes de equilíbrio a várias temperaturas diferentes. 
(b) Deduza a equação anterior usando as relações apre
sentadas neste capítulo. A constante é igual a quê? 

(19.891 Vimos no quadro "Um olhar mais de perto" da Seção 
19.2 que a variação da entropia para a expansão iso
térmica ou compressão de um gás ideal é determina
da por: 

V 
65 = 11R ln -l. (gás ideal. T constante) 

v. 
onde V1 e V2 são os volumes inicial e final do gás, res
pectivamente. (a) Com referência à Equação 19.1, qual 
deve ser a expressão para q,..., quando um gás sofre 
uma expansão isotérmica ou compressão? (b) Calcule 
a variação de entropia quando 0,50 mol de um gás 
ideal se exponde a temperatura constante de um 
volume i1úcial de 10,0 L para um volume final de 
75,0 L. (e) O sinal d;i v<1riação de entropia no item (b) 
é coerente com suas expectativas? (d) Uma amostra 
de 8,5 mols de um gás ideal é comprimida isotermica
mente para um volume final que é i de seu volume 
original. Calcule a variação de entropia. 

[19.901 Um modo de se deduzir a equação no Exercício 19.89 
depende da obscrvaç~o de que, a T constante, o nú
mero de modos, W, de organizar as partículas de gás 
ideal 111 em um volume V é proporcional ao volume 
elevado à potência de 111: 

W oc V" 
Use essa relação e a relação de Boltzmann entre entro
pia e número de arranjos (Equação 19.7) para deduzir 
a equação para a variação de entropia para a expansão 
isotérmica ou compressão de /1 mols de um gás ideal. 

(19.911 Um anúncio cm uma revista automobilística apregoa 
sobre um novo disposilivo que economiza gasolina. É 
chamado 'conversor de entropia'. O anúncio diz: 
"Prenda o conversor de entropia em seu carburador e 
veja a surpreendente melhoria em seu gasto de ga
solina! Você sabia que au1nentos na entropia quan
do o combustível é queimado ajuda a fazer seu carro 



andaI? O conversor de entropia reduz au tomatica
mente a entropia das moléculas de gás quando en
tram no carburador. Assim, quando elas são qu.eima
das no motor, a entropia aumenta mais do que nunca, 

Exercícios cumulativos 

19.92 A maioria dos líquidos segue a regra de Tro11to11, que 
afirma encontrar-se a entropia molar de vaporização 
na faixa de 83 a 93 J/ mol K. Os pontos de ebulição 
normais e as entalpias de vaporização de vários líqui
dos orgânicos são como seguem: 

Substância 
Ponto de ebulição óH,...P (k}/mol) 
normal (ºC) 

Acetona, (CH3)iCO 

Éter di.metílico, 
(Crl;i)20 

Etanol, C21-~0H 
Octano, C8H18 

Piridina, Cst4N 

56,1 29,1 

- 24,8 21,5 

78,4 38,6 
125,6 34,4 
115,3 35,1 

(a) Calcule t.S_.,P para cada um dos líquidos. Todos os 
líquidos obedecen1 à regra de Trouton? (b) Em relação 
às forças intermoleculares (Seção 11.2), você pode ex
plicar quaisquer exceções à regra? (c) Você espera que 
a água obedeça à regra de Trouton? Usando os dados 
do Apêndice B, confira a precisão de sua conclusão. 
(d) O clorobenzeno (C6H5C1) entra em ebulição a 
131,8 "C. Use a regra de Trouton para calcular t.H••r 
para essa substância. 

19.93 Considere a polimerização de etileno a polietileno. 
- (Seção 12.2) (a) O que você suporia quanto ao 

s i.nal da variação de entropia durante a polimeriza
ção (t.Spoli)? Explique seu raciocí.nio. (b) A polimeri
zação de eti leno é um processo espontân eo à 
temperatura ambiente. O que você pode concluir so
bre a variação de entalpia durante a polimerização 
(t.Hpo11)? (c) Use as entalpias médias de ligação (Tabela 
8.4) para calcular o valor de t.H por monô1nero de eti
leno adicionado. (d) O polietileno é um polí111ero de ndi
çito. Por comparação, o Náilon 6.6 é um polí111ero de 
coudensnçito. Como você espera que t.Spou para um po
li.mero de condensação se compare ao de um poli.me
ro de adjção? Justifique sua resposta. 

19.94 Em cinética q1.únúca a e11tropin de nlivação é a variação de 
entropia para o processo no qual os reagentes alcançam 
o complexo ativado. A entropia de ativação para pro
cessos bimoleculares é normalmente negativa. Expli
que essa observação em relação à Figura 14.13. 

19.95 Os seguintes processos foram todos abordados no Capí
tul.o 18, "A Quú1úca An1biental". Calcule se a entropia 
do sistema aumenta ou din1inui durante cada proces
so: (a) fotodissociação de 0 2(g); (b) formação de ozô
nio a partir de moléculas de oxigênio e átomos de 
oxigênio; (e) difusão de CFCs na estratosfera; (d) des
salinização de água por osmose inversa. 

19.96 

[19.97] 
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rendendo muito mais energia para fazer seu carro an
dar!" Verifique se esse dispositivo poderia funcionar. 
Caso contrário, explique por quê. 

O dissulfeto de carbono (CSi,) é uma substância tóxica, 
al tan1.ente inflamável Os seguintes dados tern1odinâ
n1icos estão disponíveis para CS;i(I) e CSi(g) a 298 K: 

t.H / (kJ/mol) 

89,7 

117,4 

t.G f (kj/mol) 

65,3 

67,2 

(a) Faça a estrutura de Lewis da molécula. Qual sua su
posição para a ordem de ligação das ligações C - S? 
(b) Use o método RPENV para determinar a estrutura 
da molécula de CS2• (c) CS2 líquido queima-se em 0 2 
com uma chama azul, forn1ando C02(g) e S02(g). 
Escreva uma equação balanceada para essa reação. 
(d) Usando os dados da tabela anterior e do Apêndice 
C, calcule t.H" e t:.G° para a reação do item (c). A rea
ção é exotémuca? Ela é espontânea a 298 K? (e) Use os 
dados da tabela anterior para calcular AS' a 298 K para 
a vaporização de C52( /). O sinal de t.b"' é como você es
peraria para uma vaporização? (f) Usando os dados 
da tabela anterior e s ua resposta para o iten1 (e), calcu
le o ponto de ebulição de CSz(l). Você supõe que a 
substância seja um líquido ou um gás a 298 K el atm? 
Os seguintes dados comparam as entalpias-padrão e 
as energias livres de formação de algLunas substâncias 
iõnicas cristalinas e 1 mol/ kg de soluções aquosas das 
substâncias: 

Substância Mí0

1 (kJ/m ol) t.G"1 (kJ/mo)) 

AgN03(s) - U4,4 - 33,4 

AgN03(nq, 1 mol /kg) - 101,7 - 34,2 

MgSO~(s) - 1.283,7 -1.169,9 

MgSO~(nq, 1 1nol/kg) - 1.374,8 - 1.198,4 

(a) Escreva a reação de formação para AgNO,(s). Com 
base nessa reação, você espera que a entropia do siste
ma aumente ou diminua na formação de AgN03(s)? 
{b) Use t.H J e t.GJ de AgN03(s) para determinar ava
riação de entropia na formação da substância. Sua res
posta é coerente com seu raciocínio no item (a)? (e) A 
dissolução de AgN03 em água é um processo exotér
mico ou endotérmico? E quanto à dissolução de 
MgS04 em água? (d) Para AgN03 e MgS04, use os da
dos para calcular a vaiiação de entropia quando o sóli
do for dissolvido em água. (e) Discuta os resultados do 
item (d) em relação ao material apresentado neste capítu
lo e 110 quadro "Um olhar mais de perto" da Seção 13.5. 
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(19.981 Considere o seguinte equilíbrio: 
N20 4(g) 2N02(g) 

Os dados termodinâmicos desses gases são forneci
dos no Apêndice C. Você pode supor que llH" e llS' 
não variem com a temperatura. (a) A que temperatura 
uma mistura em equilibrio conterá quantidades iguais 
dos dois gases? (b) A que ten1peratura uma mistura 
em equi líbrio de 1 atm de pressão total conterá duas 
vezes mais N02 que N20 4? (e) A que temperatura uma 
mistura cm equilibrio de 10 atm de pressão total con
terá duas vezes mais NOi que N20 4? (d) Pondere os 
resultados dos itens (b) e (e) usando o princípio de Le 
Châtelier. C1:D (Seção 15.o} 

(19.991 A reação 
S02(g) + 2HzS(g) 3S{s) + 2H20(g) 

é a base de um método sugerido para a remoção de 
502 de gases de chaminés de usinas de energia. A 
energia Hvre padrão de cada substância é dada no 
Apêndice C. (a) Qual é a constante de equilíbrio para a 

19.100 

reação a 298 K? (b) Em principio, ess.1 reação é um mé
todo possível para a remoção de 502? (c) Se e a pres
são de vapor da água for 25 torr, calcule a pressão no 
equilíbrio de 502 no sistema a 298 K. (d) Você espera 
que o processo seja mais o u menos efetivo a tempera
turas mais a ltas? 
Quando a maioria dos polírneros elastômeros (por 
exemplo, uma tira de borracha) está esticada, as molé
culas tomam-se mais ordenadilS, como ilustrado aqui: 

........ = ->C 

Suponha que você estique uma tira de borracha. (a) 

Você espera que a entropia do sistema aumente ou di
minua? (b} Se a faixa de borracha fosse esticada isoter
micamente, seria necessário que o calor fosse absorvido 
ou emitido para manter a temperatura constante? 



Capítulo 

Eletroquímica 

As ·eaco d~ oxirredução (redox) estão e ntre as reações químicas 
m ais comw1s e importantes. Elas estão envolvidas em uma grande variedade 
d e processos importantes incluindo a ferrugem do ferro, a fabricação e ação de 
alvejantes e a respiração dos animais. Como abordado anteriormente, a oxidn
çiio refere-se à perda de elétrons. Contrariamente, a redução refere-se ao ganho 
de elétrons. ca> (Scçilo -l -l) Portanto, as reações de ox.irredução ocorrem quan
do os elétrons são transferidos do átomo oxidado para o áto1no reduzido. 
Quando o zinco metálico é adicionado a um ácido forte (Figura 20.l}, por 
exemplo, os elétrons são transferidos dos átomos de zinco (o zinco é oxidado) 
para os íons de hidrogênio (o hidrogênio é reduzido): 

Zn(s) + 2H"(nq) - Zn2~(aq) + H 2{g) [20.1] 

A transferência de elétrons que ocorre na reação da Figura 20.1 produz 
energia na forma de calor; a reação é termodinamicamente 'em declive' e ocor
re espontaneamente. A transferência de elétrons que ocorre durante as reações 
de oxirredução pode também ser usada para produzir energia na forma de ele
tricidade. Em outras instâncias usamos a energia para fazer determinados 
p rocessos não espontâneos ocorrere1n. A eletroquímica é o esh.1do das relações 
entre a eletricidade e as reações químicas. A abordagem de eletroquímica fornece
rá ltma visão de tópicos diversos como a fabricação de bate rias, a espontaneidade 
de reações, a corrosão de metais e a galvanização elétrica. Jniciare.inos revisando 
como os nú1neros de oxidação são usados para identificar as reações redox. 

20.1 Reações de oxirredução 

Como determinamos se uma reação é de ox.irredução? Podemos fazer isso 
mantendo-nos informados sobre os números de oxidação de todos os e lemen
tos envolvidos na reação. Esse procedimento nos diz quais elementos (se 
houver algum) variam o estado de oxidação. Por exemplo, a reação na Equa
ção 20.l pode ser escrita: 

Zn(s) + 2H+(aq) _ .... Zn2.,. (aq) + Hi(g) 

© ~ @ J 
(20.21 

Escrevendo o número de oxidação de 
cada elemento acima ou abaixo da equação, 

ANIMAÇÕES 
Reações de oxirredução parte 1 
Reações de oxirredução parte li 

.,.. O que está por vir ~ 

• Após breve revisilo de reações de 
oxirrt•d11ç11o (redox), consideranlos 
conio balancear equações redox. 

• Em seguida consideraremos as 
cé/11/ns vo//aicas, as que utiliz.am as 
reações redox espontâneas para 
produLir eletricidade. O eletrodo 
onde ocorre a oxidaç.'io é oa11odo, 
e nquele onde ocorre a redução é 
o catodo. 

• Uma das importantes caracterís
ticas de uma célula voltaica é a 

fe111 ou voltagem, que é a diferen
ça nos potenciais elétricos nos 
dois eletrodos. 

• Os potenciais de eletrodo, tabela
dos para reações de redução sob 
condições-padrão (pote11ciais-pa
drífo tfe rt'd11çífo), são usados para 
calcular as voltagens das célu
las, para determinar as forçasic
lativas do!> agentes oxidantes e 
agentes redutores, be1n como 
p<1ra dctenninar se detennina
das reações rcdox s.10 ou nilo es
pontâneas. 

• A voltage1n associada às células 
que operam cm condições não
padrão podem ser calculadas ao 
se usar voltagens-padrão e a 
equaçc'lo de Nemst. 

• Descreveremos as pi 1 has de con
centração e as baterias ou pilhas, 
ambas baseadas nas células vol
taica:.. 

• Depois abordaremos a corrosão, 
processo t'letroquimico espontâ
neo envolvendo metais. 

• Finalmente nos deteremos em 
reações rcdo" não espontâneas, 
examinando ~ cé/11/as eletrolíti
ms, que usam a eletricidade; e 
w.amos essa abordagem para 
examinar a relação entre a quan
tidade de corrente fluindo pela 
célula e a de produtos obtidos. 
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+ + 

Zn(s) 2HCl(nq) 

Figura 20.1 A adição de zinco metálico ao ácido clorídrico leva a uma reação de oxirredução: o zinco metálico é oxidado a 
Zn2•(aq), e H+(aq) é reduzido a H2(g), que produz o borbulhamento vigoroso. 

podemos ver as variações de estados de oxidação que ocorrem: o estado de oxidação de Zn varia de O para +2, e o 
estado de oxidação de H varia de + 1 para O. 

Nas reações como a da Equação 20.2 ocorre uma evidente transferência de elétrons. O zinco perde elétrons à 
medida que Zn(s) é convertido em Zn2•(nq), e o lúdrogênio ganha e létrons à proporção que H- (nq) se transforma 
em H 2(g). Em outras reações os estados de oxidação variam, mas não podemos dizer que alguma substância literal
mente ganhou ou perdeu elétrons. Por exemplo, considere a combustão do gás hidrogênio: 

(20.3) 

O hidrogênio foi oxidado do estado de oxidação O ao +1, e o oxigênio foi reduzido do estado de oxidação O ao 
-2. Conseqüentemente, a Equação 20.3 é uma reação de oxirredução. Entretanto, a água não é uma substância iôni
ca, de forma que não existe transferência completa de elétrons do hidrogênio para o oxigênio conforme a água é 
formada. Usar os números de oxidação, portanto, é uma forma conveniente de 'fazer unia contabilidade', mas você 
geral111e11te 11ão deve igualar o estado de oxidação de 11n1 áto1110 n sua carga real enz 11111 co11zposto qufniico. - (Um olhar 
mai~ de perto: Números de oxidação, cargai-. formais e cargas parciais reais, Seção 8.5) 

Em qualquer reação redox, tanto a oxidação quanto a redução devem ocorrer. Em outras palavras, se uma 
substância for oxidada, a outra deverá ser redtLzida. A substância que torna possível que uma outra seja oxidada é 
chamada agente oxidante ou oxidante. O agente oxidante remove elétrons de outra substância, adquirindo-os 
para si m.esmo; portanto, o agente oxidante é reduzido. Analogamente, um agente redutor ou um redutor é uma 
substância que fornece elétrons, fazendo assim com que outra substância seja reduzida. O agente redutor é oxida
do no processo. Na Equação 20.2, H•(aq) é o agente oxidante, e Zn(s), o agente redutor. 
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COMO FAZER 20.1 

A bateria de níquel-cádn1io (nicad), uma 'pilha seca' usada em dispositivos que funcionam com bateria, usa a seguinte 
reação Tedox para gerar eletricidade: 

Cd(s) + Ni02(s) + 2H20(/) Cd(OH)2(s) + Ni(OHh(s) 

Identifique as substãncjas oxidadas e reduzidas e, também, o agente oxidante e o agente redutor. 

Solução 

Análíse: dada uma equação redox, pedem-se identificar a substância oxidada e a substância reduzida e rotular um 
como agente oxidante e outro como agente redutor. 

Planejamento: p rimeiro, determinamos os números de oxidação de todos os átomos na reação e os elem.entos que es
tão variando o número de oxidação. Em segundo lugar, aplicamos as definições de oxidação e redução. 

Resolução: 

Cd(s) + Ni02(s) + 2H20(/) Cd(OH~s) + Ni(OH~s) 

® @@ @@ @@<tJ) @é~ 
Cd aumenta o número de oxidação de O para +2, e Ni o diminui de +4 para +2. Co1no o áto1no de Cd aun1enta o núme
rode oxidação, ele é oxidado (perde elétrons) e, por isso, funciona conto agente redutor. O átomo de Ni diminui o nú
n1ero de oxidação à n1edida que Ni02 é convertido em Ni(OH)2• Portanto, Ni02 é reduzido (ganha elétrons) e funciona 
como agente oxidante. 

PRATIQUE 

Identifique os agentes oxidante e redutor na seguinte equação de oxirredução: 

2H20(/) + Al(s) + Mn04-(nq) Al(OH)4-(aq) + Mn02(s) 

Resposta: Al(s) é o agente redutor; Mn04-(aq) é o agente oxidante. 

Balanceamento de equações de oxirredução 

Quando balru1ceamos uma equação química, devemos obedecer à 1.ei da conservação da massa: a quantidade 
de cada elemento deve ser a mesma em ambos os lados da equação. À medida que balanceamos as reações de oxirre
dução, existe uma exigência adicional: os elétrons recebidos e doados devem estar balanceados. Em outras palavras, 
se uma substância perde determinado nún1ero de elétrons durante uma reação, a outra tem de ganhar o mesmo 
número de elétrons. Em muitas reações qubnicas simples, como a da Eq•1ação 20.2, o balancean1ento dos elétrons é 
manipulado 'automaticamente'; podemos balancear a equação sem considerar explicitamente a transferência de 
elétrons. Entretanto, muitas reações redox são mais complexas que a da equação citada e não podem ser balancea
das facilmente sem se levar em conta o número de elétrons doados e recebidos no curso da reação. Nesta seção exa
rn.iJ1amos um procedimento sistemático para o balanceamento das equações redox. 

Semi-reações 
Apesar de a oxidação e a redução terem de ocorrer simultaneamente, em geral é conveniente considerá-las 

processos separados. Por exemplo, a oxidação d.e Sn2
+ por Fe~ 

pode ser considerada como consistindo em dois processos: (1) a oxidação de Sn.2+ (Equação 20.4) e (2) a redução de 
Fe$+ (Equação 20.5). 

Oxidação: Sn2+(nq) Sn~ .. (nq) + 2e- [20.4] 

Redução: 2Fe3+(nq) + 2e- 2Fe2 
.. (aq) [20.5] 

Observe que no processo de oxidação os elétrons são mostrados como produtos, enquanto no processo de re
dução são mostrados como reagentes. 

As equações que mostram oxidação ou redução sozinhas, como nas equações 20.4 e 20.5, são chamadas 
semj-reações. Na reação redox como um todo o número de elétrons perdidos na semi-reação de oxidação deve ser 
igual ao número de elétrons ganhos na semi-reação de redução. Qua11do essas condições são satisfeitas e cada 
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semi-reação estiver balanceada, os elétrons em cada lado cancelam-se quando as duas semi-reações forem soma
das para fornecer a equação de oxirredução total balanceada. 

Balanceamento de equações pelo método das semi-reações 
O uso de semi-reações fornece um método geral para balancear as equações de oxirredução. Como exemplo, 

vamos considerar a reação que ocorre entre o íon permanganato (Mn04 l e o íon oxalato (~04 21 em soluções aquo
sas ácidas. Quando Mn04- for adicionado a uma solução de C20 4

2
-, a cor violeta-escuro do íon Mn04- desbota, 

como ilustrado na Figura 20.2. Formam-se bolhas de C02, e a solução toma-se rosa-claro de Mn2
+. Podeo1os, em de

corrência, escrever a equação não-balanceada como segue: 

(20.6) 

Os experin1entos mostram também que H"' é consumido e H 20 é produzido na reaçã.o. Veremos que esses fatos 
podem ser deduzidos no decorrer do balanceamento da equação. 

Para completar e balancear a Equação 20.6 pelo método das semi-reações, começamos com a reação 
não-balanceada e escrevemos as duas semi-reações incompletas, uma envolvendo o oxidante e a outra, o redutor. 

Mn04-(aq) - -+ Mn2. (aq) 

C20 4
2-(aq) C02(g) 

Não afirmamos explicitamente qual substância é oxidada e qual é reduzida. Essa informação surge à medida 
que balanceamos as semi-reações. 

Podemos agora completar e balancear as semi-reações separadamente. Primeiro, os átomos sofrendo oxidação 
ou redução são balanceados ao se adicionar coeficientes d e um lado ou de outro conforme necessário. E1n seguida, 
os elementos restantes são balanceados do mesmo modo. Se a reação ocorre em solução aquosa ácida, H + e :HiO po
dem ser adicionados aos reagentes ou aos produtos para balancear hidrogênio e oxigênio. Analogamente, em solu
ção básica a equação pode ser completada usando OH" e H 20. Essas espécies estão em grande concentração nas 
respectivas soluções, e seu consumo ou produção pode não ser experin1entalmente detectado com facilidade. Na 
semi-reação do permanganato já temos um átomo de manganês de cada lado da equação. Entretanto, temos quatro 
oxigênios à esquerda e nenhun1 do lado direito; são necessárias quatro moléculas de H20 entre os produtos para 
balancear os quatro átomos de oxigênio em Mn04- . 

Os oito áton1os que H 20 iJ1troduz entre os produtos podem ser balanceados adicio11ando-se 8 H ' aos 
reagentes. 

Figura 20.2 Titulação de uma 
solução ácida de Na2C20 4 com 
KMnO,(oq). (a) À medida que a 
reação ocorre, Mno,- violeta-escuro é 
rapidamente reduzido a Mn2

• rosa 
extremamente claro por C20 4

2
- . 

(b) Quando todo C20 4
2

- for 
consumido, a cor violeta-escuro de 
MNO,- persiste. O ponto final 
corresponde à cor violeta mais fraca 
perceptível na solução. (c) Depois do 
ponto final, a solução torna-se violeta
escuro por causa do excesso de 
Mno.-. 

- . 

(a) (b) (e) 
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Existem agora números iguais de cada tipo de átomo em a1nbos os lados da equação, mas a carga ainda precisa 
ser baJanceada. A carga total dos reagentes é 8(1+) + (1-) = 7+, e a dos produtos é (2+) + 4(0) = 2+. Para balancear a 
carga, são adicionados cinco elétrons no lado dos reagentes.' 

Para a semi-reação do oxalato, o balanceamento de massa exige a produção de duas moléculas de C02 para 
cada íon oxaJato que reage: 

A massa agora está balanceada. Podemos balancear a carga adicionando dois elétrons aos produtos, fornecen
do uma semi-.reaçã.o balanceada. 

Agora que temos duas semi-reações balanceadas, precisamos multiplicar cada uma delas por um fa tor apro
priado de ta l forma que o número de elétrons ganhos na semi-reação seja igual ao número de elétrons perdidos na 
outra. As semi-reações são, em seguida, somadas para fornecer a equação total balanceada. No exemplo, a semi-re
ação de Mn04- deve ser multiplicada por 2, e a semi-reação de Ci04

2
- , por 5 de ta l forma que o mesmo número de 

elétrons (10) apareça em ambos os lados da equação: 

lOe- +16H.(aq) +2Mn04 - (aq) - -2Mn2· (nq) + 8H
2
0(/) 

5C 2 0 4 
2- (nq) 10C02 (g) + l0e-

16Hº(nq) +2Mn0 4 - (nq)+5C 2 0 ~ 2- (aq) 2Mn2·(nq) + 8H
2
O(/)+10C0

2 
(g) 

A equação balanceada é a soma das semi-reações balanceadas. Observe que os elétrons nos lados do reagente e 
d o produto da equação cancelam-se. 

Podemos agora conferir a equação balanceada contando os átomos e as cargas: existem 16 H, 2 Mn, 28 O, 10 C e 
uma carga liqtúda de 4+ em a1nbos os lados da equação, confirmando que ela está balanceada corretan1ente. 

Podemos resumir o procedimento para balar\cear uma reação redox que 
ocorre em meio ácido como segue: ~ ATIVIDADE 

1. ~ivida a equação em du~s semi-reações incompletas, uma para a oxida- Balanceamento de equação 
çao e outra para a reduçao. redox em ácido 

2. Faça o balanceanlento de cada semi.-reação. 
(a) Prin1eiro, faça o balanceamento dos outros elen1entos que não sejam fl e O. 
(b ) Em seguida, faça o balanceamento dos átomos de O adicionando H 20. 
(c) Depois faça o balanceamento dos átomos de H adicionando H· . 
(d) Finalmente, faça o balanceamento da carga adicio11ando e- ao lado com a maior carga positiva total. 

3. Multiplique cada semi-reação por um número inteiro de ta l forma que o número de elétrons dispendidos 
em uma semi-reação se iguale ao número de elétrons ganhos na outra. 

4. Some as duas semi-reações e simplifique quando possível cancelando as espécies iguais que aparecem em 
ambos os membros da equação. 

5. Confira a equação tendo certeza de que existe o mesmo número de átomos de cada tipo e a mesma carga to
tal en1 ambos os lados. 

COMO FAZER 20.2 

Complete e faça o balanceamento da seguinte equação pelo método das semi-reações: 
Cr10 /-(aq) + Cr (aq) Cr:i+(aq) + Cli(g) (meio ácido) 

Solução 
Análise: dada uma equação redox parcial para uma reação que ocorre em meio ácido, pede-se fazer seu balanceamento. 

1 Apesar de não haver necessidade de se usar os números de oxidação dos elementos ao balancear uma semi-reação por esse método, os 
números de oxidação podem ser usados para conferência. Nesse exemplo, Mn04- contén1 n1anganês em estado de oxidação +7. Como 
o manganês varia de um estado de oxidação +7 para um +2, ele deve ganhar cinco elétrons, como acabamos de concluir. 
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Planejam en to: usan1os as cinco etapas resumidas no texto anterior a esse exercício. 

Resolução: primeiro, dividimos a equação em duas semi-reações. 

Cr20 / -(aq) Cr3+(nq) 

CJ-(nq) ) Cli(g) 

En1 segundo lugar, balanceamos cada semj-reação. Na ~rimeira, a presença de Cr20 /- entre os reagentes exige dois 
Cr:i.- entre os produtos. Os átomos d e oxigênio em Cr20 7 - são balanceados adicionando-se sete H 20 aos produtos. Os 
14 átomos de H nos sete H20 são, então, balanceados com a adição de 14 W aos reagentes: 

14W(nq) + Cr20 / -(nq) 2Cr3•(nq) + 7H20(l) 

A carga é balanceada ao se adicionar elétrons do lado esquerdo da equação, de tal forma que a carga total seja a mesma 
em ambos os lados. 

Na segunda semi-reação, são necessários dois c1- para balancear um Cl2• 

20-(nq) C12(g) 
Adicionamos dois elétrons no Lado direito para alcançar o balanceamento de carga. 

2Cl-(nq) Cl2(g) + 2e-

Em terceiro lugar, devemos equiparar os elétrons transferidos nas duas semi-reações. Para fazer isso, devemos multi
pLicar a segunda semi-reação por 3 de ta.I forma que o número de elétrons ganhos na primeira semi-reação (6) igua
le-se ao número de elétrons perdidos na segunda, permitindo que os elétrons cancelem-se quando ns semi-reações 
forem somadas. 

Em quarto lugar, as equações são somadas para fornecer a equação balanceada: 

14H .. (11q) + Cr20 /-(11q) + 6Cr(11q) 2Cr:i+(nq) + 7H20(1) + 3Cl2(g) 
Conferência : existem números iguais de átomos de cada tipo em ambos os lados da equação (14 H, 2 Cr, 7 O, 6 CI). 
Além disso, a carga é a mesma em ambos os lados (6+). Portanto, a equação está corretamente balanceada. 

PRATIQUE 

Complete e faça o balanceamento das seguintes equações de oxirredução usando o método de semi-reações. Ambas as 
reações ocorrem e1n meio ácido. 

(a) Cu(s) + N03 (nq) Cu2•(nq) + N02(g) 
(b) Mn2"(11q) + NaBi03(S) Bi3+(11q) + Mno4-(aq) 

Respostas: (a) Cu(s) + 4H.(nq) + 2N~-(aq) Cu2· (11q) + 2N02(g) + 2H20(/) 
(b ) 2Mn2. (nq) + 5NaBi03(s) + l4H+(aq) 2Mn04-(nq) + 5Bi'.4(nq) + SNa' (nq) + 78i0{1) 

Balanceamento de equações para reações que ocorrem em meio básico 
Se uma reação redox ocorre em meio básico, a equação deve ser completada com a utilização de Ofr e H20 em 

vez de H ... e H 20. As semj-reações podem ser balanceadas inicialmente co1no se ocorressem em meio ácido. Os íons 

ATIVIDADE 
Balanceamento de equação 
redox em base 

COMO FAZER 20.3 

rr podem, então, ser 'neutralizados' ao se adicionar wn número igual de íons 
01-r em ambos os lados da equação e cancelando, quando apropriado, as molécu
las de água resultante. Esse procedimento é mostrado em "Corno fazer 20.3." 

Complete e faça o balanceamento da segumte reação: 

~(nq) + Mno~-(nq) CNO-(nq) + Mn02{s) (meio básico) 

Solução 

Análise: dada uma equação redox, pede-se completá-la e fazer o respectivo balanceamento, supondo que a reação 
ocorra em meio básico. 

Planeja m e n to: vamos pelas quatro primeiras etapas como se a reação ocorresse em meio ácido. Depois adicionamos 
o número de íons OI-r apropriados em cada lado da equação, combinando H. e Otr para formar H20. Completamos 
o processo simplificando a equação. 

Resolução: primeiro, escrevemos as semi-reações incon1pletas e não-balanceadas: 

CN"(nq) CN0-(1117) 
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Em segundo lugar, iniciamos o balanceamento de cada semi-reação como se ela ocorresse em meio ácido. As semi-rea
ções balanceadas resultantes são: 

CN-(nq) + H10(/) --+ CNO-(nq) + 2H+(nq) + 2e-

3e + 4H~(aq) + MnO, (aq) MnO,(s) + 2H~O(/) 
Em terceiro lugar, n1ultiplicamos a equação de cima por 3 e a de baixo por 2 para equiparar os elétrons perclidos e ga
nhos nas duas semi-reações: 

60H-(nq) + 3CN-(nq) --+ 3CNO-(aq) + 3H20(/) + 6e-
6e- + 4'H20(/) + 2Mn04-(aq) Mn02(s) + 801-r(nq) 

Em quarto lugar, as semi-reações são somadas e simplificadas para fornecer: 
2W(nq) + 3CN'"(nq) + 2Mn0~-(aq) 3CNO-(aq) + 2Mn02(s) + H,O(f) 

Em quinto lugar, como tt+ não existe em uma concentração apreciável em meio básico, o removemos da equação adi
cionando uma quantidade apropriada de Orr en1 ambos os lados da equação para neutrali1~r os dois H' . Os dois OH"" 
e os dois I-r formam 2Hi0: 

[20H (aq) + 2H~(nq) ] + 3CN"(nq) + 2Mn04-(aq) --+ 3CNO-(nq) + 2Mn02(s) + HzO(I) + 20H (aq) 

2H20(/) + 3CW(nq) + 2Mn04-(nq) --+ 3CNO-(nq) + 2Mn02(s) + H 20(f) + 20H-(11q) 

A reação pode ser sin1pllficada porque existe ~O em ambos os lados da equação. A equação sin1plificada é: 

H 20(l) + 3CN"(aq) + 2Mn04-(nq) 3CNO-(aq) + 2Mn02(s) + 201-r(aq) 

Conferência: o resultado é conferido contando os átomos e cargas: há 3 C, 3 N, 2 H, 9 O e 2 Mn, e a carga 5-em ambos 
os lados da equação. 

PRATIQUE 

Complete e faça o baJancearnento das seguintes equações de oxirredução que ocorrem em n1eio básico: 
(a) No2-(aq) + Al(s) NH3(nq) + Al(OH)4 -(aq) 

(b) Cr(OH)J(s) + CIO-(aq) CrO/-(nq) + Cl2(g) 
Respostas: (a) N02-(aq) + 2Al(s) + S~O~) + OI-r(aq) NH3(aq) + 2Al(OH)4-(aq) 
(b) 2Cr(0Hh(s) + 6CIO-(nq) 2Cr04 -(nq) + 3C!i(g) + 20rí(nq) + 2H20(f) 

Células voltaicas 

A eJ\ergia liberada em uma reação redox espontânea pode ser usada para 
realizar trabalho elétrico. Essa tarefa é efetuada por uma célula voltaica (ou 
gaJvâníca), dispositivo 110 quaJ a transferência de elétrons ocorre pelo cami
nho externo em vez de diretamente entre os reagentes. 

ANIMAÇÃO 
Células voltaicas 1: a célula de 
cobre-zinco 

Uma reação espontânea dessa ocorre quando uma tira de zinco é colocada em contato com uma solução con
tendo Cu2

+. À medida que a reação prossegue, a cor azu l dos íons Cu2+(nq) desaparece e o cobre metálico depos i
ta-se no zinco. Ao mesmo tempo, o zinco começa a se dissolver. Essas transformações são mostradas na Figura 20.3 
e resumidas pela Equação 20.7: 

Zi1(s) + Cu2 1(nq) --+ Zn2+(nq) + Cu{s) [20.7] 

A Figura 20.4 mostra uma célula voltaica que usa a reação redox entre Zn e Cu2
+ dada na Equação 20.7. Apesar 

de a montagem mostrada na Figura 20.4 ser mais complexa que a da Figura 20.3, a reação é a mesma em ambos os 
casos. A diferença significativa entre as duas montagens é que Zn metálico e Cu2•(nq) não estão diretamente e1n 
contato na célula voltaica. Em vez disso, Zn metálico é colocado em contato com Zn2•(nq) em wn compartimento da 
pilha, bem como Cu metálico é colocado em. contato com Cu2+(aq) em outro compartimento. Em conseqüência, a re
dução de Cu2

• pode ocorrer apenas pelo fluxo de elétrons por um circuito externo, ou seja, o fio que conecta as fitas 
d e Zn e Cu. 

Os dois metais sólidos conectados por um circuito externo são chamados eletrodos. Por definição, o eletrodo 
onde ocorre a oxidação é chamado anodo; o eletrodo onde ocorre a redução é chamado catodo.2 Cada um dos dois 

2 Para ajudar a len1brar essas definições, observe que tanto n11odo quanto oxidação conieçam com vogal; tanto catodo quanto red11çiío 
começam com consoante. 
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(a) (b) 

Figura 20.3 (a) Uma lâmina de zinco é colocada em uma solução de sulfato de cobre(ll). (b) Os elétrons são transferidos 
do zinco para o íon Cu2

+, formando íons Zn2
' e Cu(s). À medida que a reação prossegue, o zinco se dissolve, a cor azul de 

Cu2+(aq) descolore e o cobre metálico (o material escuro na lâmina de zinco e no fundo do béquer) deposita-se. 

compartimentos da célula voltaica é chamado se111icéluln. Uma semicélula é o local da semi-reação de oxidação e a 
outra é o local da semi-reação de redução. No presente exemplo Zn é oxidado e Cu2

• , reduzido: 

Anodo (semi-reação de oxidação) 

Catodo (semi-reação de redução) 

Zn(s) -~ Zn2•(aq) + 2e· 

Cu2•(11q) + 2e- Cu(s) 

Os elétrons tornam-se disponíveis à medida que o zinco metálico é oxidado no anodo. Eles fluem gelo circuito 
externo do catodo, onde eles são consumidos à proporção que Cu + (aq) é redu
zido. Como Zn(s) é oxidado na célula, o eletrodo de zinco perde massa e a con
cena·ação da solução de Zn2

• alunenta conforme a pilha funciona. De forma 
semelhante, o eletrodo de Cu ~anha massa, tomando a solução de Cu2

• menos 
concentrada à medida que Cu ~ é reduzi.do a Cu(s). 

Figura 20.4 Uma célula voltaica 
baseada na Equação 20.7. 
O compartimento da esquerda 
contém 1 mol/l de CuS04 e um 
eletrodo de cobre. 
O compartimento da direita 
contém 1 mol/L de ZnSO, de um 
eletrodo de zinco. As soluções 
estão conectadas por um disco de 
vidro poroso, que permite o 
contato das duas soluções. Os 
eletrodos metálicos estão 
conectados por um voltímetro, que 
lê o potencial da célula, 1, 1 O V. 

Para uma célula voltaica funcionar, as soluções nas duas semicélulas de
vem permanecer eletricamente neutras. Devido a Zn ser oxidado no comparti
mento do anodo, os íons Zn2

+ entram na solução. Portanto, deve existir algum 
1neio de os íons positivos migrarem para fora do compartimento do anodo ou 
para os íons negativos migrarem para denh·o, a fim de se manter a solução ele
tricamente neutra. Igualmente, a redução de Cu2

• no catodo remove carga po
sitiva da solução, deixando um excesso de carga negativa na semicélula. 
Assim, os íons positivos devem migrar para dentro do compartimento ou os 
íons negativos devem migrar para fora. 

Na Figura 20.4, um disco de vidro poroso separando os dois compartimen
tos pern"lite uma migração deíons que mantén1 a neutralidade elétrica das so
luções. Na Figura 20.5, uma ponte salina serve a esse propósito. Uma ponte 
salina consiste em unl tubo em forma de ·u que contém uma solução de eletró
lito, como NaN03(aq), cujos íons não reage1n com outros íons na célula ou com 
os materiais dos eletrodos. O e letrólito geralmente é incorporado en1 um gel 
para que sua solução não escorra quando o tubo em U for invertido. Conforme a 
oxidação e a redução ocorrem nos eletrodos, os íons da ponte salina migram 
para neutralizar a cai-ga nos compartimentos da célula. 

Qualquer que seja o meio usado para pennitir que os íons migrem entre as 
semicélulas, os ânions sen1pre 111igra111110 sentido do a nodo e os cátions no sentido do 
catodo. Não ocorrerá nenhum fluxo mensurável de elétrons entre os eletrodos a 
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Interruptor 

---' ~ ~:.ID J ~e-
Voltú11etro] 

Anodo 
1 rc.-"""'N~0'""3"'---N-a--:+-Jt....._ 1---i + 

deZn - -L 
i-----i 

Catodo 
de Cu 

Zn(s)--+ Zn2+(aq) + 2e- Cu2 +(aq) + 2e- -- Cu(s) 

Movimento de cátions 

Movimento de ânions 

Figura 20.5 Célula voltaica que usa uma ponte salina para completar o circuito elétrico. 

n1enos que um meio seja fornecido para os íons rnjgrarem pela solução de um compartimento para outro, conse
qüentemente completando o circuito. 

A Figura 20.6 resume as relações entre o anodo, o catodo, o processo químjco que ocorre em unia céluJa voltai
ca, o sentido de migração de íons em solução e o movimento de elétrons entre os eletrodos no circuito externo. 
Observe em particular que e111 qualquer célula voltaica os eletrodos flue111 do o nodo pelo circuito externo poro o catodo. Uma 
vez que os elétrons carregados negativamente flue1n do anodo para o catodo, o anodo em uma céluJa voltaica é ro
tulado com um sinal negativo e o catodo con1 um sinal positivo; podemos visualizar os elétrons sendo atraídos do 
anodo negativo para o catodo positivo por um circuito exten10.3 

A nodo 

1 

Fluxo de elétrons 

1 
Barreira eorosa j + 
ou ponte salli\a 

A 

Anions 

Cátions 

Catodo 

Compartimento do anodo 
Ocorre oxidação 

Compartin1ento do catodo 
Ocorre redução 

Figura 20.6 Resumo da 
terminologia usada para descrever 
as células voltaicas. A oxidação 
ocorre no anodo; a redução ocorre 
no catodo. Os elétrons fluem 
espontaneamente do anodo 
negativo para o catodo positivo. 
O circuito elétrico é completado 
pelo movimento de íons na 
solução. Os ânions 
movimentam-se no sentido do 
anodo, enquanto os cátions 
movimentam-se no sentido do 
catodo. Os compartimentos da 
célula podem ser separados por 
uma barreira de vidro poroso 
(como na Figura 20.4) ou por 
uma ponte salina (como na 
Figura 20.5). 

3 Apesar de o anodo e do catodo serem rotulados com os sinais - e+ respectivamente, você não deve interpretar os rótulos 
como cargas nos eletrodos. Os rótulos simplesmente nos dizem o eletrodo no qual os elétrons são liberados para o circuito 
externo (o anodo) e recebidos do circuito externo (o catodo). As cargas reais nos eletrodos são praticamente zero. 
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COMO FAZER 20.4 

A seguinte reação de oxirredução é espontânea: 

Cr20 7
2-(nq) + 14H'(aq) + 6r(nq) -~ 2Cr:i.(nq) + 3'!i(s) + 7H20(/) 

Uma solução contendo K2Cr20 7 e ~o. é derramada em um béquer e uma solução de Kl é d.erran1ada em outro bé
quer. Uma ponte salina é usada para unir os béqueres. Um condutor metálico que não reagirá com nenhuma das solu
ções (como uma lâmina de platina) é suspenso em cada solução; os dois condutores são conectados com fios por meio 
de um voltímetro ou a lgum outro dispositivo que detecte corrente elétrica. A célula vol taica resultante gera corrente 
elétrica. ln dique a reação q ue ocorre no a nodo, a reação do catodo, o sentido das migrações do elétron e do íon e os si
nais dos eletrodos. 

Solução 

Análise: dadas a equação para uma reação espontânea e uma descrição de como a célula é construida, pede-se escre
ver as semi-reações que ocorrem no a nodo e no catodo, bem como os sentidos dos niovimentos do elétron e do íon e os 
sinais assinalados para os eletrodos. 

Planejamento: o primeiro passo é dividir a equação química em duas serni-reações de tal forma que possamos identi
ficar os processos de oxidação e redução. Depois usamos as definições de anodo e catodo e a outra terminologia resu
mida na Figura 20.5. 

Resolução: em uma semi-reação, Cr20 /-(aq) é convertido em Cr:i..(nq). Começando com esses íons e, ein seguida, com
pletando e balanceando a semi-reação, temos: 

Cr20 /-(aq) + 14H'(aq) + 6e- 2Cl'°(aq) + 7H20(1) 

Na outra semi-reação, r(aq) é convertido em I2(s): 

6r(aq) --+ 312(s) + 6e-
Agora podemos usar o resumo da Figura 20.6 para nos ajudar a descrever a célula voltaica. A primeira semj-reação é o 
processo de redução (elétrons mostrados no lado do reagente da equação). Por definição, esse processo ocorre no 
catodo. A segunda semi-reação é a oxidação (elétrons mostrados no lado do produto da reação), que ocorre no ano
do. Os íons r são fonte de e létrons; os íons C r20/- os recebem. Conseqüentemente, os elétrons fluen1 pelo circuito 
externo a partir do eletrodo imerso na solução de KI (o anodo) para o eletrodo imerso na solução de K2Cr20 7/li2S04 (o 
catodo). Os eletrodos por si só não reagem de forma nenhuma; eles simplesn1ente fornecem uni meio de transferência 
de e létrons da ou para as soluções. Os cátions movimentam-se pelas soluções no sentido do catodo, e os ânions mo
vem-se no sentido do anodo. O anodo (de onde os elétrons se mo,rimentam) é o eletrodo negativo, e o catodo (para 
onde os elétrons se movimentam) é o eletrodo posi tivo. 

PRATIQUE 

As duas semi-reações em uma célula voltaica são: 

Zn(s) --+ Zn2.(aq) + 2e-

Cl03-(aq) + 6H"(aq) + 6e- Cr(aq) + 3H20(/) 

(a) Indique qual reação ocorre no anodo e qua l ocorre no catodo. (b) Qual eletrodo é consumjdo na reação da célu la? 
(c) Qual é o e letrodo positivo? 

Respostas: (a) A primeira reação ocorre no anodo, a segunda, no catodo. (b) O anodo (Zn) é consumido na reação da 
célula. (c) O catodo é positivo. 

Visão molecular dos processos do eletrodo 
Para en tender melhor a relação entre as células voltaicas e as reações redox espontâneas, vamos olhar o que 

acontece no nível atômico ou molecular. Os processos reais envolvidos na transferência de elétrons são bastante 
compl.exos; todavia, podemos a prender muito mais exam.inando esses processos de maneira simplificada. 

Vamos prin1e.iro considerar a reação redox espontânea entre Zn(s) e Cu2+(aq), ilustrado na Figura 20.3. Durante 
a reação Zn(s) é oxidado a Zn2~(aq) e Cu2+(aq) é reduzido a Cu(s). A Figura 20.7 mostra un1 diagran1a esquemático 
de como esses processos ocorrem no nivel atômico. Podemos visua lizar um íon Cu2

+ entrando em contato co1n a lã.
mina de Zn metá lico, como na Figura 20.7(a). Dois elétrons são transferidos diretamente de um á tomo de Zn para o 
íon Cu2

·, levando a um íon Zn2
+ e a un1 átomo de Cu. O íon Zn2

+ n'l.ig ra da solução aquosa enquanto o átomo de Cu . . 

permanece depositado na lâ1nina m etálica (Figura 20.7(b)). A medida que a reação prossegue, produzim.os mais e 
m ajs Cu(s) e exauri mos Cu2+(aq), como vimos na Figura 20.3(b). 

A célula voltaica na Figura 20.5 també.n1 é baseada na oxidação de Zn(s) e na redução d e Cu 2 
... (aq). Entretanto, 

nesse caso os elétrons não são transferidos diretamente entre as espécies reagentes. A. Figura 20.8 mostra qua litati
vam ente o que acontece em cada um dos eletrodos da célula. Na superfície do anodo, um á tomo de Zn dispende 
dois e lé trons e transforma-se em um íon Zn2+(aq) no compa rtimento do anodo. Podemos antecipar o movimento 
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Íon Zn2+ 

Figura 20.7 Representação da 
reação entre Zn(s) e Cu2•(oq) ao 
nível atômico. As moléculas de 
água e os ânions na solução não 
são mostrados. (a) Um fon Cu2

• 

entra em contato com a superfície 
da lâmina de Zn e ganha dois 
e létrons de um átomo de Zn; o íon 
Cu2

• é reduzido, e o átomo de Zn é 
oxidado. (b) O íon Zn2

• resultante 
entra na solução, e o átomo de Cu 
permanece depositado na lâmina. 

dos dois elétrons do anodo pelo fio, para o catodo. Na superfície do catodo, os dois elétrons redU2em um íon Cu2
• a 

um á tomo de Cu, que é depositado no catodo. Como observamos anteriormente, o fluxo de elétrons do anodo para 
o catodo é possível apenas se os íons forem transferidos por ponte salina para manter o balanço da carga total 
para cada um dos dois compartimentos. 

A reação redox entre Zn e Cu2
• é espontânea independentemente de eles reagirem de maneira direta ou em 

compartimentos separados de uma célula voltaica. Em cada caso a reação total é a mesma - apenas o caminho 
pelo qual os elétrons são transferidos do átomo de Zn para un1 íon Cu2 

... é diferente. Na Seção 20.4 examinaremos 
por que essa reação é espontânea. 

20.4 Fem de pi lhas 

Por que os elétrons são transferidos espontaneamente de um átomo de Zn para um fon de Cu2
· , diretamente 

com.o na reação da Figura 20.3, ou por um circuito externo como na célula voltaica da Figura 20.5? Nesta seção exami
naremos a 'força diretora' que empurra os elétrons pelo circuito externo em uma célula voltaica. 

Os processos químicos que constituem qualquer célula voltaica são espontâneos da maneira pela qual des
crevemos processos espontâneos no Capítulo 19. De forma simples, podemos comparar o fluxo de elétrons pro
vocado por uma célula voltaica ao fluxo de água em uma queda d' água (Figura 20.9). A água flui espontaneamente 
sobre uma queda d ' água por causa da diferença na energia potencial entre o topo da queda e o rio abaixo. - (Se
ção 5.1) Igualmente, os elétrons fluem do anodo de uma célula voltaica para o catodo devido à diferença na energia 
potencial. A energia potencial dos elétrons é mais alta no ru1odo que no catodo, e eles fluem espontaneame11te por 
um circuito externo do anodo para o catodo. 

Zn(s) 

o o 

Anodo Catodo 

Barre.ira porosa 
ou ponte salina 

Cu(s) 

< 

Figura 20.8 Representação da 
célula voltaica na Figura 20.5 no 
nível atômico. No anodo um 
átomo de Zn perde dois elétrons e 
torna-se um íon Zn2

• ; o átomo de 
Zn é oxidado. Os elétrons 
movem-se por um circuito externo 
para o catodo. No catodo um íon 
de Cu2+ ganha dois elétrons, 
formando um átomo de Cu; o fon 
cu2

• é reduzido. Os íons migram 
pela barreira porosa para manter o 
balanço de cargas entre os 
compartimentos. 
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Figura 20.9 O fluxo de elétrons 
do anodo para o catodo em 
uma célula voltaica pode ser 
comparado ao fluxo de água 
em uma queda d'água. A água 
flui em uma queda d'água porque 
sua energia potencial é mais baixa 
na base da queda que no topo. 
Analogamente, se existir conexão 
elétrica entre o anodo e o catodo 
de uma célula voltaica, os elétrons 
fluem do anodo para o catodo para 
baixar sua energia potencial. 

Alta 
energia 
potencial 

Baixa 
energia 
potencial 

A nodo 

\ 

+ 

f 
Catodo 

A diferença na energia p otencial por carga elétrica (diferençn de potencia/) entre dois eletrodos é medida em uni
dades de volts. Um volt (V) é a diferença potencial necessária para fornecer 1 J de energia para uma carga de 1 cou
lomb (C). 

J 1V=1-
C 

A diferença de potencial entre dois eleb·odos em uma célula voltaica fornece a força diretora que en1purra os 
elétrons por um ci rcui to ex terno. Conseqüentemente, chamamos essa diferença de potenciaJ de fo rça eletromo
triz ('provoca o movimento do elétron') ou fem . A fem de uma piU1a, denominada E..,y é também chamada poten
cia] da célula. Como Ecei é n1edido em volts, geralmente nos referimos a ele como voltagent da célula. Para qualquer 
reação de célula que prossegue espontaneamente, como a da célula voltaica, o potencial da célula será positivo. 

A fem de un1a cé.lula voltaica em particuJar depende das reações específicas que ocorrem no catodo e no anodo, 
d.as concentrações dos reagentes e produtos e da tem.peratura, que suporemos ser 25 ºC. Nesta seção focaremos as 
células que funcionam a 25 ºC sob condições-padrão. Lembre-se da Seção 19.5 que as cond ições-padrão incluem con
centrações de 1 mol/L para os reagentes e produtos na solução e 1 abn de pressão para os que são gases (Tabela 
19.3). Sob condições-padrão a fem é chamada fem-padrão ou potencial-padrão da célula, sendo representado p or 
E~, . Para a célula voltaica Zn-Cu da Figura 20.5, por exemplo, o potencia l da cél.ula a 25 ºCé1,10 V. 

Zn(s) + Cu2•(aq, 1 mol/ L) ---. Zn2•(aq, 1 mol/L) + Cu(s) E~1 = +1,10 V 

Lembre-se de que o indice superior º indica condições de estado-padrão. cro (Seção 5.7) 

Potenciais-padrão de redução (semicélula) 
A fem ou potencial d a pilha de u1na célula voltaica depende das sernicélulas, em particular do catodo e do ano

do, envolvidas. Poderíamos, em principio, tabelar os potenciais-padrão da célula para todas as combinações possí
veis de catodo/anodo. Entretanto, não é necessário ocupar-se com esse trabalho árduo. Em vez disso, podemos 
atribuir um potenciaJ-padrão para cada semicélula individuaJ e, depois, usar esses potenciais de semicélulas para 
determinar E:, . 

ANIMAÇÕES 
Potencíal-padrão de redução, 
Células voltaicas li: a célula de 
zinccrhidrogênio 

O potenciaJ da célula é a diferença entre dois potenciais de eletrodo, um asso
ciado ao catodo e o outro ao anodo. Por convenção, o potenciaJ associado a cada 
eletrodo é escolhido como o potenciaJ para a redução que ocorre naquele eletro
do. Dessa fo rma, os potenciais-padrão do eletrodo são tabelados para as rea
ções de redução; eles são os potenciais-padrão de redução, denominados E:i . 
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O potencial da célula, E:, é dado pelo potencial-padrão de redução da reação do catodo, E:i (catodo), n1enos o po
tencial-padrão de redução da reação do anodo, E:i (anodo): 

E;, = E:i (catodo) - E:i (anodo) [20.8] 

Abord aremos a Equação 20.8 em mais detalhes em breve. 
Como toda célula voltaica envolve duas semicélulas, não é possível medir o potencial-padrão de redução de 

uma senú-reação diretamente. Entretanto, se atribuirmos um potencial-padrão de redução para determinada se
nú-reação de referência, podemos enl:c:"io determinar os potenciais-padrão de redução de outras semi-reações em 
relação àquela referência. A sen1i-reação de referência é a redução de H+(nq) a H2(g) sob condições-padrão, ao qual 
é a tribuído um potencial-padrão de redução de exatamente O V. 

2H"(nq, 1 mol / L) + 2e- - -+ H 2(g, 1 atm) Eº - O V red - (20.9) 

Um eletrodo desenvolvido para produzir essa semi-reação é chamado eletrodo-padrão de hidrogênio (EPH). Um 
EPH consiste em um fio de platina conectado a um pedaço de lâmina de pia tina coberto com platina finamente divi
dida que serve como uma superfície inerte para a reação. O e letrodo é encapsulado em um tubo d e vidro de taJ 
forn1a que o gás hidrogênio sob condições-padrão (1 a tm) possa ser borbulhado sobre a platina e a solução con
tendo H~(nq) sob condições-padrão (1 mol/ L) (Figura 20.10). 

A Figura 20.11 mostra uma célula voltaica usando EPH e um eletrodo-padrão de Zn2
+ / Zn. A reação espontâ

nea é a mostrada na Figura 20.1, ou seja, a oxidação de Zn e a redução de H '. 

Zn(s) + 2H ' (nq) --+ Zn2+(aq) + H2(g) 

Observe que o e le trodo de Zn2
- /Zn é o a nodo e o EPH é oca todo, e que a voltagem da célula é +0,76 V. Usando 

o potencial-padrão de redução de W(E::i = O) e a Equação 20.8, podemos determinar o potencial-padrão de redu
ção para a semi-reação Zn2

+ / Zn: 

E;1 = E:i (catodo) - E~...i (a.nodo) 

+0,76 V = O V - E:.i (anodo) 

E:i (anodo) = -0,76 V 

Para o circuito externo 

Fio de Pt 

H + (nq) 1 mol/ L 

Eletrodo de Pt 

(a) 

Redução 

Oxidação 

(b) 

ÁtomodePt 

Molécula de H2 

Figura 20.10 O eletrodo-padrão de hidrogênio (EPH) é usado como eletrodo de referência. (a) Um EPH consiste em um 
eletrodo com Pt finamente dividido em contato com H2(g) a 1 atm de pressão e solução ácida com [H1 = 1 mol/L. 
(b) Representação molecular dos processos que ocorrem em EPH. Quando EPH é o catodo de uma célula, cada um dos dois 
íons H• recebe um elétron do eletrodo de Pt e são reduzidos a átomos de H. Os átomos de H se ligam para formar H 2. 

Quando EPH é o anodo de uma célula, o processo inverso ocorre: uma molécula de H 2 na superfície do eletrodo impede 
dois elétrons e é oxidada a H•. Os íons H~ em solução são hidratados. (Seção 16.2) 
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Figura 20.11 Célula voltaica usando 
um eletrodo padrão de hidrogênio. 

Interruptor 

Anodo 
deZn 

Compartimento 
do anodo ---++ 

1.76 1 --- -
Voltímetro 

Compartimento 
do catodo 
(eletrodo-padrão 
de hidrogênio) 

Portanto, um potencial-padrão de redução de -0,76 V pode ser atribuído à redução d.e Zn2
+ a Zn. 

Zn2•(nq, 1 11101 /L) + 2eft -~ Zn(s) E~..i = -0,76 V 

Escrevemos a reação como uma redução mesmo ela 'acontecendo ao inverso', como uma oxidação, na célula 
da Figttra 20.11. Qua11do atribu.í111os uni pote11cial a tl/11a senti-reação, escrevenios n reação coJ110 u111a redução. 

Os potenciais-padrão de redução para outras semi-reações podem ser estabelecidos a partir de outros potenciais 
de células de maneira semelhante àquela usada para a semi-reação Zn2

+ / Zn. A Tabela 20.1 relaciona algttnS poten
ciais-padrão de redução; uma lista mais completa é encontrada no Apêndice E. Esses potenciais-padrão de redu
ção, geralmente chamados potenciais de se111i-reação, podem ser combinados para calcular as fems de grande 
vari.edade de células voltaicas. 

TABELA 20.1 Potenciais-padrão de redução em água a 25 ºC 

Potencial (V) 

+2,87 

+l,51 

+1,36 

+1,33 

+1,23 

+l,06 

+0,96 

+0,80 
+0,77 

+0,68 

+0,59 

+0,54 
+0,40 

+0,34 

lo 
--0,28 
--0,44 

--0,76 

--0,83 
-1,66 

- 2 71 
' 

-3,05 

Semi-reação de redução 

F2(g) + 2e- 2P-(11q) 

Mn04-(11q) + 8H'(aq) +Se- _, Mn2' (aq) + 4H20(/) 

C!i(g) + ie- ~ 2cr(aq) 

Cr20 /-(nq) + 14H'(11q) + 6e- 2CrJ.+(nq) + '7H:?0(/) 

0 2(g) + 4H""(aq) + 4e- 2.HiO(/) 

Br2(/) + 2e- 2Br-(aq) 
N03-(aq) + 4H•(nq) + 3e- _ , NO(g) + 2H20(/) 

Ag .. (aq) +e- Ag(s) 

Fel+(nq) + e- Fe2'{aq) 

0 2(g) + 2W(nq) + 2e- --+ Hz0 2(aq) 

Mn04-(aq) + 2~0(1) + 3e- Mn01(s) + 401-í(aq) 

T2(s) + 2e- 2r(aq) 

0 2(g) + 2H20(/) + 4e- - -+ 401-r(nq) 

Cu2· (1111) + 2e- Cu(s) 

Ni2•(aq) + 2e--~ Ni(s) 

Fe2•(aq) + 2e- Fe(s) 

Zn2+(aq) + 2e- Zn(s) 

2H.z0(/) + 2e- H2(g) + 201-í(nq) 

AJ3•(aq) + 3e- Al(s) 

Na ·(nq) +e- Na(s) 

Lt(aq) + e- Li(s) 
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Como o potencial elétrico mede a energia pote11cial por carga elétrica, os potenciais-padrão de redução são 
propriedades intensivas. Assim, a oorinção do coeficiente estequio111étrico e111 un1n senli-renção niio afetn o vnlor do potencinl-pn
drão de redução. Por exemplo, E:i para a redução de 2 mols de Zn2

• é o .mesmo que aquele para a redução de 1 mol 
de Zn2

" : 

2Zn1+(aq, 1mol/L)+4e- --> 2Zn(s) E:i = -0,76 V 

COMO FAZER 20.5 

Para a célula voltaica Zn-Cu2
' mostrada na Figura 20.5, temos: 

Zn(s) + Cu2•(nq, 1 n1ol/L) Zn2. (nq, 1 mol/ L) + Cu(s) E~= -0,76 V 

Conhecendo o potencial-padrão de redução de Zn2
+, -0,76 V, calcule E~ para a redução de Cu2

• a Cu. 

Cu2' (nq, 1mol/ L)+2e- Cu(s) 

Solução 

Análise: dados E~ e E~ para Zn2
", pede-se calcular E~..s para Cu2

- . 

Planejamento: na célula voltaica, Zn é oxidado eé, portanto, o anodo. Dessa forma, E~ dado para Zn2
" é E~ (anodo). 

Como o cobre é reduzido, ele é a semi-reação do catodo. Assim, o potencial de redução desconhecido para Cu2
' é E~...i 

(catodo). Conhecendo E~ e E~ (anodo), podemos usar a Equação 20.8 para achar E~ (catodo). 

Resolução: 

E~ = E~ (catodo) - E~ (anodo) 

1,10 V= E~ (catodo)- (-0,76 V) 

E~ (catodo) = 1,10 V - 0,76 V = 0,34 V 

Conferência: esse potencial-padrão de redução está de acordo con1 o relacionado na Tabela 20.1. 

Comentário: o potencial-padrão de redução para Cu2
• pode ser representado como E~0,, = 0,34 V; o potencial para 

Zn2
+ como E~,. =-0,76 V. O índice inferior identifica o íon reduzido na semi-reação de redução. 

PRATIQUE 

Uma célula voltaica é baseada nas seguintes semi-reações: 

Tn +(nq) -~ lnJ+(nq) + 2e-

Br2(/) + 2e- 2Br (aq) 

A fem padrão para essa célula é 1,46 V. Usando os dados da Tabela 20. l, calcule E~-<1 para a redução de ln3
• a ln•. 

Resposta: - 0,40 V 

COMO FAZER 20.6 

Usando os potenciais-padrão de redução listados na Tabela 20.1, calcule a fem pad rão para a célula voltaica descrita 
em "Como fa zer 20.4", que tem base na segujnte reação: 

Cr20 /-"(nq) + 14H-(nq) + 6r(aq) 2Cr.i.(nq) + 312(s) + 7H20(/) 

Solução 

Análise: dada a equação para a reação redox, pede-se usar os dados da Tabela 20.1 para calcular a fem padrão (poten
cial-padrão) para a célula voltaica associada. 

Planejamento: o primeiro passo é identificar as semi-reações que ocorren1 no catodo e no a nodo, as quais fizemos em 
"Como fazer 20.4". Depois podemos usar os dados da Tabela 20.1 e a Equação 20.8 para calcular a fem padrão. 

Resolução: as semj-reações são: 

Catodo: Cr10 /"(nq) + 14.H"(nq) + 6e" -~ 2CrJ+(nq) + ?H.20(/) 

Anodo: 6r(nq) 31.:i(s) + 6e-
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De acordo com a Tabela 20.1, o potencial-padrão de redução para a redução de Cr20/- a e~· é 1,33 V; o potencial-pa
drão de redução para a redução de 12 ar (o inverso da semi-reação de oxidação} é +0,54 V. Usamos esses dados na 
Equação 20.8. 

E~1 = E~...t (catodo) - E~.i (anodo) = 1,33 V - 0,54 V= 0,79 V 

Apesar de a semi-reação do iodeto no a nodo ter de ser multiplicada por três para se obter uma equação balanceada 
para a reação, o valor de E~-1 não é multiplicado por três. Como observamos, o potencial-padrão de redução é uma 
propriedade intensiva, logo ele é independente dos coeficientes estequiométricos espedficos. 
Conferência: o potencial da célula, 0,79 V, é um número positivo. Como observado anteriormente, uma célula voltaica 
deve ter fem positiva para que ela funcione. 

PRATIQUE 

Usando os dados na Tabela 20.1, calcule a fem para uma célula que emprega a seguinte reação total da célula: 
2Al(s) + 311(s) 2Ai3•(aq) + 6r(aq) 

Resposta: +2,20 V 

Agora estamos em posição de abordar a Equação 20.8 mais detalhadamente. Para cada uma das semicéluJas, o 
potencial-padrão de redução fornece uma n1edida da força diretora para a reação ocorrer: q1111nto ruais positivo ova
lor de E~.J n1aior a força diretora para a red11çiio. Em qualquer célula voltaica, a reação no catodo tem u111 valor mais po
sitivo de E::.i que a reação no anodo. Em síntese, a maior força diretora da semi-reação do catodo é usada para 
forçar a reação do anodo ocorrer 'no inverso', como uma oxidação. 

A Equação 20.8 nos mostra que o potencial da célula, E:i , é a diferença entre o potencial-padrão de redução da 
semi-reação do catodo, E:i (catodo), e que a semi-reação do anodo, E~ (anodo). Podemos interpretar E~1 co.mo a 
'força diretora líqujda' que empurra os e létrons pelo circuito externo. A Equação 20.8 é ilustrada graficamente na 
Figura 20.12, onde os potenciais-padrão de redução são mostrados em escala, co1n os valores de rnais positivos 
mais altos na escala (con10 na Tabela 20.1). Em qua lquer célula voltaica, a semi-reação do catodo é a mais alta na es
cala, e a diferença entre os dois potenciais-padrão de redução é o potencial da célula. A Figura 20.13 mostra os valo
res específicos de E;'..i para a célula voltaica Zn-Cu na Figura 20.5. 

Mais 
positivo 

Catodo 
(redução) 

. 

~ .. 1 

E~ec1(catodo) 

i-An- o"'"'d-
0

- - E':cd(anodo) 

(oxidação) 

Mais 
negativo 

Figura 20.12 O potencial-padrão da célula de uma célula voltaica 
mede a diferença nos potenciais-padrão de redução das reações do 
catodo e do anodo: E~1 =E~ (catodo)- E~ (anodo). Em uma célula 
voltaica, a reação do catodo é sempre a que tem o valor de E~ mais 
positivo (ou menos negativo). 

Mais 
positivo 

' 

034 
Cu2+ + 2e- --}: Cu 

+ , 

~ 
O ] Eº ~ cel = ( + 0,34) - (- 0,76) 

= +1,lOV 

A nodo 

- 0,76 ----------
Zn --... ~ zn2+ + 2e-

Figura 20.13 Os potenciais das 
semi-reações para a célula voltaica 
na Figura 20.5, esboçados no 
estilo da Figura 20.12. 
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COMO FAZER 20. 7 

Uma célula voltaica é baseada nas duas semi-reações seguintes: 

Cd2 "(nq) + 2e- Cd(s) 

Sn2+(nq) + 2e- Sn(s) 

Usando os dados do Apêndice E, determine (a) as semi-reações que ocorrem no catodo e no anodo, e (b) o potencial
padrão da célula. 

Solução 

Análise: consultamos E~ para as duas semi-reações e usamos esses valores para detenninar o catodo e o anodo da cé
lula, bem como para calcular seus potenciais-padrão de célula, E~ . 

Planejamento: o catodo terá a redução com o valor de E:i mais positivo. O anodo terá a reação com o valor de E:i 
menos positivo. Para escrever a semi-reação do anodo, invertemos a semi-reação escrita para a redução. 

Resolução: (a) De acordo com o Apêndice E, E~ (Cd2
• / Cd) =--0,403 V e B~ (Sn2

' /Sn) =--0,136 V. O potencial-padrão 
de redução para Sn2

+ é mais positivo (menos negativo) que o potencial para Cd2
+; co.m isso, a redução de Sn2

+ é a reação 
que ocorre no catodo. 

Catodo: Sn2•(nq) + 2e- Sn(s) 

A reação do anodo, conseqüentemente, é a perda de elé trons por Cd. 

Anodo: Cd (s) Cd2'{nq) + 2e-

(b) O potencial da célula é dado pela Equação 20.8. 

E~, = E~.i (catodo) - E~.i (anodo) = (--0,136 V)-(--0,403 V) = 0,267 V 

Observe que não é importante que os valores de E~ de ai:nbas as semj-reações sejam negativos; os valores negativos 
simplesmente indicam como essas reduções se comparan1 à reação de referência, a redução de ff(aq). 

Conferência: o potencial da pilha é positivo, como deve ser no caso de uma céluJa voltaica. 

PRATIQUE 

Uma célula voltaica é baseada em uma semicélula Co2
+ / Co e em uma semicélula AgCI/ Ag. (a) Qual a reação que 

ocorre no anodo? (b) Qual é o potencial-padrão da célula? 

Respostas: (a) Co Co2
' + 2e-; (b) +0,499 V 

Agentes oxidantes e redutores 
Temos usado até aqui a tabela de potenciais-padrão de redução para examinar as células voltaicas. Podemos 

também usar os valo res de E:'ro para entender a química das reações aquosas. Lembre-se, por exemplo, da reação 
entre Zn(s) e Cu2•(aq) mostrada na Figura 20.3. 

Zn(s) + Cu2•(nq) --+ Zfi:?•(nq) + Cu(s) 

O z inco metálico é oxidado e Cu2•(aq) é reduzido nessa reação. Entretanto, essas substâncias estão diretamente 
em contato, logo não estamos produzindo trabalho elétrico utilizável; o contato direto basicamente 'fecha o circui
to' da célula. Todavia, a força diretora para a reação é a m esma que a de uma célula voltaica, como na Figura 20.5. 
Como o valor de E:'ro para a redução de Cu2

+ (0,34 V) é m ais positivo que o valor de E~ para a redução de Zn2
+ 

(-0,76 V), a redução de Cu2•(nq) por Zn(s) é um processo espontâneo. 
Podemos generalizar a relação entre o valor de E~.J e a espontaneidade de reações redox: quanto 111ais positivo o 

valor de E~.i para u111a se1ni-reação, 111aior a tend2ncia para o reagente da se111i-rençào ser reduzido e, ern conseqii2ncia, de oxi
dar a outra espécie. Na Tabela 20.1, por exemplo, F2 é a espécie mais facilmente reduzida, de forma que é o agente 
oxidante 1na is forte entre os listados. 

E~.J = 2,87 V 

Entre os agentes oxida11tes mais utilizados estão os halogêneos, 0 2, e os oxiânions, como Mn04-, Cr20 7
2
- e N03-, 

cujos átomos centrais têm estados de oxidação a ltos e positivos. De acordo com a Tabela 20.1, todas essas espécies 
sofrem redução com valores de E.: muito positivos. 

O íon lítio (Li+) é a espécie mais difícil de reduzir e é, por isso, o pior agente oxidante: 

Lt(nq) +e- ---+ Lí(s) E~..i = -3,05 V 
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Figura 20.14 Os potenciais-padrão 
de redução, E~_, listados na Tabela 
20.1 estão relacionados às habilidades 
das substâncias em funcionar como 
agentes oxidantes ou redutores. 
As espécies no lado esquerdo das 
semi-reações podem agir como 
agentes oxidantes; as do lado d ireito 
podem funcionar como agentes 
redutores. À medida que E,':.i torna-se 
mais positivo, a força oxidante das 
espécies à esquerda aumenta. 
Conforme E,':.i torna-se mais negativo, 
a força redutora das espécies à direita 
aumenta. 

Agente oxidante 
mais forte Valores mais positivos de E~..i 

........_ r-.. 

F2(g) + 2e - 2P- (nq) 

• • 

• • 

• • 
2H +(aq) + 2e- Hz(g) 

• • 

• • 

• • 

Li+(aq) +e- 1 Li(s)~ 

Valores n1ais negativos de E':._,.i 

- Agente 
redutor 
mais forte 

Como Li+ é mujto difíci l de reduzir, a reação inversa, a oxidação de Li(s) a Li+(aq), é uma reação aJtamente favo
rável. A se111i-reaçiío con1o111e11or potencial de reduçiio é a 111ais Jaci/111ente invertida con10 11111a oxidaçiio. Portanto, o lítio 
metálico tem. al ta tendência em transferir elétrons para outras espécies. Na água, Li é o agen te redutor mais forte 
entre as substân.cias listadas na Tabela 20.1. 

Agentes redutores comumente utilizados incluem H2 e os metais ativos como metais alcalinos e alcalinos terro
sos. Outros metais cujos cátions têm valores de E:i negativo - Zn e Fe, por exemplo - são também usados como 
agentes redutores. As soluções de agentes redutores são difíceis de estocar por períodos longos por causa da pre
sença ubíqua de 0 2, um bom agente oxidante. Por exemplo, as soluções reveladoras usadas em fotografia são agen
tes redutores moderados; elas têm apenas vida limitada na prateleira porque são facilmente oxidadas por 0 2 do ar. 

A lista dos valores de E~'<i na Tabela 20.l ordena a habilidade das substâncias em atuar como agentes oxidantes 
ou age11tes redutores e está resumida na Figura 20.14. As substâncias que reduzem mais facilmente (agentes oxi
dantes fortes) são os reagentes no canto superior à esquerda da tabela. Seus produtos, no canto superior à direita, 
são oxidados com dificuldade (age11tes redutores fracos). As substâncias no canto inferior à esquerda da tabela são 
reduzidas com dificuldade, mas seus produtos são facilmente oxidados. Essa relação inversa entre as forças oxi
dante e redutora é similar à relação inversa entre as forças de ácidos e bases conjugados (Figura 16.4). 

Para ajudá-lo a lembrar as relações entre as forças dos agentes oxidantes e redutores, lembre-se da reação mui
to exotérmica entre o sóruo metálico e o gás cloro para formar cloreto de sódio (Figura 8.2). Nessa reação, Cl2(g) é 
reduzido (e.le serve como agente oxidante forte) e Na(s) é oxidado (ele serve como agente redutor forte). Os produ
tos dessa reação - os íons Na• e cr - são agentes oxidante e redutor mlúto fracos, respectivamente. 

COMO FAZER 20.8 

Usando a Tabela 20.1, coloque os seguintes íons em ordem crescente de força como agentes oxidantes: No~-(nq), 
Ag•(aq), Cr20 /-(nq). 

Solução 

Análise: dados vários íons, pede-se colocá-los em ordem de suas habilidades em atuar co1no agentes oxidantes. 

Planejamento: quanto mais facilmente um íon é reduzido (quanto mais positivo o valor de E~,1 ), mais forte ele é como 
agente oxidante. 
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Resolução: a partir da Tabela 20.1, temos: 

N03-(aq) + 41-r'(nq) + 3e--~ NO(g) + 2H20(/) 

Ag•(nq) +e Ag(s) 

Cr20 /-(nq) + 14H'(nq) + 6e- 2Cr3' (aq) + 7H20(/) 
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E~= +0,96 V 

E~= +0,80 V 

E~d =+l,33V 

Como o potencial-padrão de redução de Cr20 /- é o mais positivo, Cr20/~-é o agente oxidante mais forte dos três. A or
dem é Ag' < N03- < Cr20 7

2
- . 

PRATIQUE 

Usando a Tabela 20.l, coloque as seguintes espécies en1 ordem do agente redutor mais forte para o mais fraco: r(nq), 
Fe(s), Al(s). 

Resposta: AJ(s) > Fe(s) > r(nq) 

Espontaneidade de reações redox 

Temos observado que as células voltaicas usam as reações redox que ocorre1n espontaneamente. Qualquer rea
ção que pode ocorrer en1 uma célula voltaica para produzir uma fem positiva deve ser espontânea. Conseqüente
mente, é possível decidir se uma reação redox será espontânea usando os potenciais de semicélula para calcular a 
fem associada a ela. 

A abordagem seguinte se referirá às reações redox em geral, não apenas às reações em células volta icas. Por
tanto, faremos a Equação 20.8 mais geral escrevendo-a como: 

Eº= E::i (processo de redução) - E:i (processo de oxidação) [20.10] 

Ao modificar a Equação 20.8, retiramos o índice inferior 'cel' para indicar que o cálcuJo da fem não se refere ne
cessarian1ente a uma célula voltaica. Analogamente, generalizamos os potenàajs-padrão de redução no lado direi
to da equação referindo-se aos potenciais padrão para os processos de redução e de oxidação, em vez de catodo e 
anodo. Podemos agora fazer uma afirmação geral sobre a espontaneidade de 
uma reação e sua fem associada, E: U111 vnlor positivo de E i11dica 11111 processo espon
t011eo, e 11111 valor 11egntivo de E indica u111 processo não espon títneo. Usaremos E para 
representar a fem sob conruções não-padrão, e Eº para indicar a fem padrão. 

COMO FAZER 20.9 

FILME 
A químíca redox do ferro e do 
cobre 

Usando os potenciais-padrão de redução (Tabela 20.1), determine se as seguintes reações são espontâneas sob condi
ções-padrão: 

(a) Cu(s) + 2W(nq) ---. Cu2~(nq) + ~(g) 
(b) Cl2(g) + 2.í(nq) 2Cr(nq) + 12(s) 

Solução 

Análise e Planejamento: para detenninar se uma reação redox é espontânea sob condições-padrão, primeiro precisa
mos escrever suas semi-reações de redução e oxidação. Podemos, em seguida, usar os potenciais-padrão de redução e 
a Equação20.10 para calculara fem padrão, Eº, para a reação. Finalmente, o sinal de E°, se for positivo, indica que a re
ação é espontânea. 

Resolução: (a) Nessa reação o Cu é oxidado a Cu2
+ e o W é reduzido a H2• As semi-reações correspondentes e os po

tenciais-padrão de redução associados são: 

Reduç.1.o: 2H '(aq) + 2e" -- Hz(g) E~ =OV 

Oxidação: Cu(s) -~ Cu2+(nq) + 2e- E::,. = +0,34 V 

Observe qtte, para o processo de oxidação, usamos o potencial-padrão de redução da Tabela 20.1 para a redução do 
Cu2

+ a Cu. Agora calcularemos Eº usando a Equação 20.10. 

Eº= E~ (processo de redução) - E~ (processo de oxidação) 

= (O V) - (0,34 V) = -0,34 V 
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Como o valor de Eº é negativo, a reação não é espontânea no sentido escrito. Dessa forma, o cobre metálico não reage 
com ácidos. Entretanto, a reação inversa é espontânea: Cu2

• pode ser reduzido por H2. 

(b) Seguimos um procedilnento análogo àquele do item (a): 

Redução: Cl2(g) + 2e- 2Cr(aq) E::.i ""+1,36 V 

Oxidação: 2r(aq) -~ !z(s) + 2e- E:i = +0,54 V 

Nesse caso Eº= (1,36 V)- (0,54 V) = +0,82 V. Em virtude de o valor de Eº ser positivo, essa reação é espontânea e pode
ria ser usada parn construir uma célula voltaica. 

PRATIQUE 

Usando os potenciais-padrão de redução listados no Apêndice E, determine quais das seguintes reações são espontã-
neas: 
(a) 12(s) + 5Cu2~(aq) + 6H20(1) 2103-(aq) + SCu(s) + 12H 1 (aq) 

(b) r lg2' (aq) + 2f(aq) H.g(I) + l2(s) 
(e) HiS03(aq) + 2Mn(s) + 4W(aq) S(s) + 2Mn2•(aq) + 3H20(/) 

Resposta: as reações (b) e (c) são espontâneas. 

Podemos usar os potenciais-padrão de redução para e11tender a série de atividade dos metais. ClllD (Seção 4.4) 
Lembre-se de que qualquer metal na série de atividade será oxidado pelos íons de qualquer outro metal abaixo 
dele. Podemos agora ideJ\tificar a origem dessa regra con1 base nos potenciais-padrão de redução. A série de ativi
dade, apresentada na Tabela 4.5, consiste em reações de oxidação dos metais, ordenados do agente redutor mais 
forte no topo para o agente redutor mais fraco na base. (Portanto, a ordem é 'invertida' em relação à da Tabela 
20.1.) Por exemplo, o níquel encontra-se abaixo da prata na série de atividades. Portanto, esperamos que o níquel 
desloque a prata, de acordo com a seguinte reação líquida: 

f igura 20. 15 Michael Faraday 
(1 791 - 1867) nasceu na Inglaterra. 
Era filho de um ferreiro pobre. Aos 
14 anos, foi empregado como 
aprendiz de um encadernador de 
livros que deu a Faraday tempo 
para ler e assistir às aulas. Em 1812, 
tornou-se assistente no laboratório 
de Humphry Davy, no Royal 
lnstitute. Ele sucedeu Davy como o 
mais famoso e influente cientista 
na Inglaterra, fazendo um número 
incrível de descobertas 
importantes, inclusive sua 
formação das relações quantitativas 
entre a corrente elétrica e a 
extensão da reação química nas 
células eletrolíticas. 

Ni(s) + 2Ag+(nq) ---+ Ni2+(nq) + 2Ag(s) 

Nessa reação Ni é oxidado e Ag .. , reduzido. Conseqüenten1ente, usando os 
dados da Tabela 20.1, a fem padrão para a reação é: 

Eº = E~ (Ag• I Ag) - E~ (Ni2+ /Ni) 

= (+0,80 V)- (--0,28 V)= +l,08 V 

O valor positivo de Eº indica que o desloca1nento da prata pelo níquel é 
u1n processo espontâneo. Lembre-se de que apesar de a semi-reação da prata 
estar multiplicada por dois, o potencial de redi1ção não está. 

Fem e variação de energia livre 

A variação na energia livre de Gibbs, !iG, é uma medida da espontaneidade 
de iun processo que ocorre a temperatura e pressão constantes. - (Seção 
19.5) Uma vez que a fem, E, de uma reação redox indica se a reação é espontâ
nea, a fem e a variação de energia livre estão descritas pela Equação 20.11. 

óG = -nFE [20.11] 

Nessa equação n é um número positivo sem unidades que representa o nú
mero de elétrons transferi.dos na reação. A constante Fé chan1ada co11sta11te de 
Faraday, em homenagem a Michael Faraday (Figura 20.15). A constante de Fara
day é a grandeza de carga elétrica em 1 molde elétrons. Essa grandeza de ca r
ga é chamada faraday (F). 

1 F = 96.500 C/ mo! = 96.500 J V-1 mor' 

A unidade de óG calculada usando a Equação 20.11 é J/mol; como na 
Equação 19.21, usamos 'por mo!' no sentido de 'por mol da reação escrita'. 

ClllD (~ção 19.7) 
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Tanto 11 quanto F são números positivos. Portanto, um valor positivo de E na Equação 20.11 leva a u.111 valor ne
gativo de 6G. Lembre-se: tanto 11111 valor positivo de E quanto 11n1 negativo de 6G i11dica111que1L111a reação é espo1Lfd11ea. 
Quando os reagentes e produtos estão todos em seus estados-padrão, a Equação 20.11 pode ser modificada para 
relacionar 6Gº e Eº. 

óGº = - nFEº [20.12] 

COMO FAZER 20.10 

(a) Use os potenciais-padrão de redução listados na Tabela 20.1 para calcular a variação da energia livre, AGº, para a 
seguinte reação: 

4Ag(s) + Oi(g) + 4H•(nq) -~ 4Ag+(aq) + 2H20(/) 

(b ) Suponha que a reação do item (a) fosse escrita con10: 

2Ag(s) + 102(g) + 2H'(aq) ---+ 2Ag•(nq) +~O(/) 

Quais são os valores de Eº e AGº quando a reação for escrita dessa maneira? 

Solução 

Análise: pede-se determinar óGº para a reação redox usando os potenciais-padrã.o de redução. 

Planejamento: usan1os os dados da Tabela 20.1 e a Eq1.1ação 20.10 para determinar Eº para a reação e depois usamos 
Eº na Equação 20.12 para calcular t.Gº. 

Resolução: (a) Primeiro calcula1n os Eº quebrando a equação em duas semi-reações, como fizemos em "Como fazer 
20.9", daí obtendo os valores de E~ a partir da Tabela 20.1 (ou Apêndice E): 

Redução: 0 2(g) + 4.H'"(nq) + 4e- 2H20(/) E~ = + l ,23 V 

Oxidação: 4Ag(s) ---+ 4Ag'(nq) + 4e- E!i = +O,SOV 

Mesmo a segunda senti-reação tendo 4Ag, usamos o valor de E~..i diretamente da Tabela 20.l porq1.1e a fen1 é uma pro
priedade intensiva. 

Usando a ·Equação 20.10, temos: 

Eº= (l,23 V)- (0,80 V) = 0,43 V 

As semi-reações mostram a transferência de quatro elétrons. Portanto, para essa reação, 11=4. Agora usamos a Equa
ção 20.12 para calcular ACº: 

t.Gº = - nFEº 
= -(4)(96.500 J V-1 mor')( +0,43) V 

= - 1,7 x1a5 j /mol=-170 kJ/mol 

O valor positivo de Eº leva a um valor negativo de ti.Gº. 

(b ) A equação total é a mesma do item (a), multiplicad a por 16. As semi-reações são: 

Redução: 102(g) + 2H+(aq) + 2e- ~O(/) E~"= + 1,23 V 

Oxídação: 2Ag(s) -~ 2Ag' (aq) + 2e- E~= +0,80 V 

Os valores de E~ são os mesmos do item (a); eles não variam multiplicando-se as semi-reações por ~- Portanto, 

Eº tem o mesmo valor que no item (a): Eº = +0,43 V. Observe, entretanto, que o valor de 11 variou para n = 2, que é 
metade do valor no item (a). Portanto, ti.Gº é a metade do valor do item (a). 

AGº =-(2)(96.500 J V-1 mor1)(+0,43 V)= -83 kJ /mol 

Lembre-se: Eº é uma grandeza i11te11siva, portanto a multiplicação de uma equação química por determinado fator 
não afeta o valor de Eº. Entre tanto, a multip(jcação de uma equação afetará o valor de 11 e, em conseqüência, o valor de 
AGº. A variação na energia (jvre, em unidades de k) / mol da reação como escrita, é urna grandeza extensiva. 

PRATIQUE 

Considere a seguinte reação: 

3Ni2.(nq) + 2Cr(OH)3(s) + lOOH"(aq) --+ 3Ni(s) + 2Cr04 i.(nq) + 8H20(/) 

(a) Qual é o valor de 11 para essa reação? (b) Use os dados do Apêndice E para calcular óGº para essa reação. 

Respostas: (a) 6; (b) +87 k] /mol. 
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20.6 Efeito da concentração na fem da pilha 

Temos visto como calcular a fem de uma célula quando reagentes e produtos estão sob condições-padrão. 
Entretanto, à medida que uma célula voltaica é descarregada, os reagentes da reação são consumidos e os produtos 
são gerados, de forma que as concentrações dessas substâncias variam. A fem cai progressivamente até E = O, no 
ponto no qua l dizemos que a pilha 'acabou'. Naquele ponto as concentrações dos reagentes e produtos param de 
variar; eles estão em equilíbrio. Nesta seção examinaremos co1no a fem das piU1as depende das concentrações dos 
reagentes e produtos da reação da pilha. A fem gerada sob condições não-padrão podem ser calculadas usando 
uma equação primeiro derivada por Walther Nemst (1864-1941 ), um químico alemão que estabeleceu muitas das 
fundamentações teóricas da eletroquímica. 

Equação de Nernst 

A dependência da fem da pilha com a concentração pode ser obtida a partir da dependência da variação da 
energia livre com a concentração. - (Seção 19.7) Lembre-se de que a variação da energia livre, ôG, está relaciona
da com a variação da energia livre padrão, ôGº : 

õG = õGº + RT ln Q (20.13] 

• ATIVIDADE 
~'; Equação de Nernsl 

A grandeza Q é o quociente de reação, que tem a forma da expressão da 
constante de equillbrio exceto que as concentrações são as que existem na mistura 
da reação en1 certo momento. - (Seção 15.5) 

A substituição de ôG =-nFE (Equação 20.11) na Equação 20.13 fornece: 

-nFE = -11FEº + RT Ln Q 

A resolução dessa equação para E fornece a equação de Nemst: 

E= Eº-~ln Q 
nF 

Essa equação é costumeiramente expressa em termos de logaritmos mais comuns (base 10): 

E = Eº _ 2,303RT lo Q 
nF g 

A T = 298 K, a grandeza 2,303 RT/F é igual a 0,0592 V, logo a equação se simplifica para: 

E = Eº - 0,0592 
V log Q (T = 298 K) 

n 

[20.14] 

[20.15] 

[20.16] 

Podem.os usar essa equação para encontrar a fem produzida por uma célula sob condições não-padrão ou para 
determinar a concentração de um reagente ou produto medindo a fem da célula. 

Para 111ostrar como a Equação 20.16 poderia ser usada, considere a seguinte reação, que abordamos anterior
mente: 

Zn(s) + Cu2+(aq) -~ Zn2+(aq) + Cu(s) 

Nesse caso, 11=2 (dois elétrons são transferidos de Zn para Cu2
• ) e a fem padrão é +l,10 V. Assin1, a 298 K, 

a equação de Nemst fornece: 

E = 110 V - 0,0592 V lo [Zn2+ ] 
' 2 g[Cu2· 1 

[20.17] 

Lembre-se de que sólidos puros são excluídos da expressão para Q. ca> (Seção 15.5) De acordo com a equação 
20.17, a fem aumenta à medida que [Cu2

• ] aumenta e [Zn2 
.. ] diminui. Por exemplo, quan~do [Cu2

• J é 5,0 mol/L e 
[Zn2•) é 0,050 mol/L, temos: 

E= l lO V_ 0,0592 V lo ( 0,050 ) 
, 2 g 5,0 
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0,0592V 
= 1,10 V - (-2,00) = 1,16 V 

2 

Portanto, o aumento da concentração do reagente (Cu2
• ) e a diminuição da concentração do produto (Zn2

• ) em 
relação às condições padrão aumentam a fem da pilha (E= +1,16 V) em relação às condições-padrão (Eº= +1,10 V). 
Poderíamos antecipar o resuJtado aplicando o princípio de Le Châtelier. ooo (~ção 15.6) 

Em geral, se as concentrações dos reagentes aumentam em relação às concentrações dos produtos, a fem au
menta. Contrariamente, se as co11centrações dos produtos aumenta em relação aos reagentes, a fem diminui. À me
dida que a célula voltaica funciona, os reagentes são convertidos ein produtos, o que aumenta o valor de Q e 
diminui a fem. 

COMO FAZER 20.11 

Calcule a fem a 298 K gerada pela célula descrita em "Como fazer 20.4" quando (Cr20 / l = 2,0 mol / L, rH+l = 1,0 mol/L 
e [Cr;;,) = 1,0x10_, mol/L. 

Cr20 / -(nq) + 141-r(nq) + 6f(nq) 2Cr3·{nq) + 3L2(s) + 7H20(/) 

Solução 

Análise: foram dadas a equação química para uma célula voltaica e as concentrações de reagentes e produtos sob as 
quais ela funciona. Pede-se calcular a fem da célula sob essas condições não-padrão. 

Planeja m e nto: Para calcular a fem de uma célula sob condições não-padrão, usamos a equação de Nernst, Equação 
20.16. 

Resolução: primeiro calcula1nos Eº para a célula a partir dos potenciais-padrão de redução (Tabela 20.1 ou Apêndice 
E). A fem padrão para essa reação foi calculada em "Con10 fazer20.6": Eº = 0,79 V. Como você verá se recorrer de novo 
àquele exercício, a equação balanceada mostra seis elétrons transferidos do agente redutor para o agente oxidante, 
logo 11 = 6. 

O quociente de reação, Q, é: 

Q 
[Cr3+]2 - (1,0 x lO-s)2 = 5 O x 10-11 

= [Cr
2
0

7 
2- ][H.] 14 [1-1• (2,0) (1,0)1'1 (1,0)6 ' · 

Usando a Equação 20.6, ten1os: 

E= 0,79 V - O,OS92 Vlog(S,0x10"11) 
6 

= 0,79 V - O,OS92 V (-10,30) 
6 

= 0,79 V + 0,10 V= 0,89 V 

Conferê n cia : esse resultado é qua(jtativamente o que esperávamos: como a concentração de Cr10 /- (uni reagente) é 
maior que 1 rnol/ L e a concentração de C r3+ (um produto) é menor que 1 mol / L, a fem é maior que Eº. Q é aproxima
damente 10-141

, logo log Q fica em torno de - 10. Portanto, a correção de Eº é aproximadamente 0,06 x (10)/6, que é 0,1, 
em concordância com o cálculo n1ais detalhado. 

PRATIQUE 

Calcule a fem gerada pela célula descrita em " Pratique" que acompanha o quadro ''Como fazer 20.6" quando [Al3+] = 
4,0 xl0-3 mol/ L e (r) = 0,010 mol/L. 

Resposta: E= +2,36 V 

COMO FAZER 20.12 

Se a voltagem de uma célula de Zn/H" (semelhante à da Figura 20.11) é 0,45 V a 25 ºC quando fZn2·1=1,0 mol/L e 
PH , = 1,0 atnl, qual é a concentração de W? 

Solução 

Análise: foram dadas a descrição de uma célula voltaica, sua fem e as concentrações de todos os reagentes e produtos 
exceto do rr, a qual pede-se calcular. 

Planeja m e nto: primeiro escrevemos a equação química para a célula e usamos os potenciais-padrão de redução para 
calcular Eº. A seguir resolvemos a equação de Nernst para Q, e finalmente usamos Q para achar [W). 
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Resolução: 

A reação da pilha é: 

A fem padrão é: 

Zn(s) + 2H.(11q) - --+ Zn2'"(11q) + Hi(g) 

Eº= E~ (redução) - E~ (oxidação) 

= O V - (-0,76 V) = +0,76 V 
Uma vez que cada áto1no de Zn perde dois elétrons, 

n=2 
Usando a equação de Nemst (Equação 20.16), temos: 

0,45 V = 0,76 V - 0,0592 V log Q 
2 

log Q = (0,76 V - 0,45 V)( 
2 

) = 10,47 
0,0592 V 

Q = 101º·~7 = 3,0 x10'° 

A equação da constante de equilíbrio Q para a reação pode ser escrita como: 

Q = [Zn
2
•]Pli , = (1,0)(1,0) = 3 0 xlO'° 

[H·f [8']2 ' 

Resolvendo para [H-.], temos: 

lH+Jl = 1,0 = 3,3 X 10-11 
3,0 x10w 

[W] = ~3,3 x10-11 = 5,8x10-6 mol/L 

Comentário: uma célula voltaica cuja reação da pilha envolve H' pode ser usada para medir [H' ] ou o pH. Um medi
dor de pH é uma célula voltaica especialmente desenvolvida com um voltímetro calib.rado para ler o pH diretamente. 
ca> (Seção 16.4) 

PRATIQUE 

Qual é o pH da solução no compartimento do catodo da célula n1ostrada na Figura 20.11 quando PH , = 1,0 atrn, [Zn2•1 
no compartimento do anodo é 0,10 mol/ L, e a fem da célula é 0,542 V? 

Hesposta: pH = 4,19 

Pilhas de concentração 
Em cada tuna das células voltaicas que temos examinado até aqui, a espécie no anodo tem sido diferente das do 

catodo. Entretanto, a fem da célula depende da concentração, de forma que uma célula voltaica pode ser construí
da usando a 111cs111n espécie tanto no compartimento do anodo quanto no co.mpartimento do catodo desde q·ue as 
concentrações sejam diferentes. Uma célu.la baseada unicamente na fem gerada por causa de u.ma diferença em 
uma concentração é chamada pilha de concentração. 

Um diagrama de uma pilha de concentração é mostrado na Figura 20.16(a). Um co1npartimento consiste em 
uma lâmina de níquel metálico imerso em u.ma solução de 1,00 mol/L de Ni2. (aq). O outro compartimento também 
tem um eletrodo de Ni(s), mas está imerso em uma solução de 1,00x10-3 mol/ L de Ni2•(nq). Os dois compartimen
tos estão conectados por uma ponte salina e por u.m fio externo com um voltímetro. As reações das senúcélulas são 
uma o inverso da outra. 

Anodo: E:i =-0,28 V 

Catodo: E:'..i = -0,28 V 

Apesar de a fem padrão para essa pilha ser zero, E~1 = E:'..i (catodo) - E:'..i (anodo) = (-0,28 V)- (- 0,28 V) = O V, 
a piJha funciona sob condições não-padrão porque a concentração de Ni2+(nq) é diferente nos dois compartimentos. 
Na rea lidade, a pi lha funcionará até que as concentrações de Ni2

+ em ambos os compartin1entos sejam iguais. 
A oxidação de Ni(s) ocorre na semicélu1a contendo a solução n1ais diluída, dessa forma aumentando a concentra
ção de Ni2+(nq). É, portanto, o compartimento do anodo da pilha. A redução de Ni2+(nq) ocorre na semicéluJa con-



Anodo 
deNi 

r 

Ponte salina 

Catodo 
deNi 
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I 

r:--- -~ 

[Ni2+ J = 1,00x10- 3 mol / L [Ni2+) = 1,00 mol/L 

(a) 

[Ni2+] = 0,5 n1ol/ L [Ni2+] = 0,5 mol/L 

(b) 

Figura 20.16 Pilha de concentração baseada na reação de célula N2.-Ni. Em (a) as concentrações de Ni 2.(oq) nos dois 
compartimentos são diferentes, e a p ilha gera uma corrente elétrica. A pilha funciona até que as concentraçõe.s de Ni 2.(aq) 
nos dois compartimentos tornam-se iguais, (b) no ponto no qual a pilha atinge o equilíbrio e está 'descarregada'. 

tendo a solução mais concentrada, conseqüentemente diminuindo a concenh·ação de Ni2•(aq), tornando-o o 
co1npartimento do catodo. A reação total da p.üha é, portanto: 

Anodo: Ni(s) --,) Ni2. (aq; diltúda) + 2e-

Catodo: Ni2+(nq; concentrada) + 2e- Ni(s) 

Total: Ni2. (nq; concentrada) - -+ Ni2• (nq; diluída) 

Podemos calcular a fem de uma pilha de concentração usando a equação de Nernst. Para essa pilha em particu
lar ven1os que n = 2. A expressão para o quociente de reação para a reação total é Q = [Ni2+)diluid•/[Ni2•Jronc:entrado· 
A.ssim, a fem a 298 K é: 

E = Eº _ 0,0592 log Q 
n 

= +0,0888 V 

0,0592 
1 

1,00x 10-~ mol/L 
= - og 

2 1,00 mol/L 

Essa pilha de con.centração gera uma fem de aproximadamente 0,09 V n1esmo com Eº= O. A diferença na 
concentração fornece a força diretora para a pilha. Quando as concentrações nos dois com.partimentos se tomam 
iguais, o valor de Q = 1 e E =0. 

A idéia de gerar um potencial pela diferença na concentração é a base para a operação dos medidores de pH 
(Figura 16.6). É também um aspecto crítico na regulagem dos batimentos cardíacos nos mamíferos, como aborda
remos no quadro" A quínúca e a vida" desta seção. 

COMO FAZER 20.13 

U1na célula voltaica é construída com dois e letrodos de hidrogênio. O eletrodo 1 tem P,1 = 1,00 atm e uma concen
tração desconhecida de H~(11q). O eletrodo 2 é um eletrodo-padrão de hidrogênio ([W] = i,oo mol / L, PH = 1,00 atm). 
A 298 K a voltagem medida da pilha é 0,211 V, e observa-se que a corrente elétrica flui do eletrodo 1 pelo cÍrculto exter
no para o eletrodo 2. Calcule [H+] para a solução no e letrodo 1. Qual é seu pH? 

Solução 

Análise: foran1 dados a voltagem de urna pilha de concentração e o sentido no qual a corrente flui. Temos també1n as 
concentrações de todos os reagentes e produtos, exceto para a concentração de H• na semicélula 1, que é a incógnita 
deste exerdcio. 

Planejamento: podemos usar a equação de Nemst para determinar Q e usar este para calcular a concentração desco
nhecida. Como essa é uma pilha de concentração, E~1 =O V. 
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Resolução: usando a equação de Nernst, temos: 

0,211 v =o- o,o5:
2 v log Q 

logQ = - (0,211 V)( 2 
) = -7,13 

0,0592 V 

Q = 10-7
'
13 =7,4X10-ll 

Como a corrente flui do e letrodo 1 para o eletrodo 2, o e letrodo 1 é o anodo da pilha e o eletrodo 2 é o catodo. As rea
ções dos eletrodos são, portanto, como seguem, com a concentração deH' (aq) no eletrodo 1 representada com aincóg
ni ta x: 

Portanto, 

Eletrodo 1: Hi(g; 1,00 atm) --+ 2H+(aq; x mol/ L) + 2e- E::.i = O V 

Eletrodo 2: 2H- (aq; 1,00 mol/L) + 2e- H 2(g; 1,00 atm) E::.i =O V 

Q = [.H'(eletrodo l)J2P11• (eletrodo 2) 

[H'(eletrodo 2)]2 P11, (eletrodo 1) 

- X2(1,00) = .l'2 = 7 4 X 10-ll 
(1,00)2(1,00) ' 

X = J7 ,4 X 10-l! = 2,7 X 10-4 

No eletrodo 1, portanto, [H' ] = 2,7 x104 mol/L, e o pH da solução é: 

pH = - Jog[H1 = - log(2,7 X 1 o-') = 3,57 

Comentário: a concentração de H' no eletrodo 1 é mais baixa que a concentração no eletrodo 2, que é o motivo de o 
eletrodo 1 ser o ru1odo da pilha: a oxidação de Hz a H'(aq) a LLmenta [H-] no eletrodo 1. 

PRATIQUE 

Uma pilha de concentração é construída com duas semicélulas de Zn(s)-Zn2•(aq). A primeira semicélula tem [Zn2+] 
= 1,35 mol/L, e a segunda tem [Zn2•1=3,75 xl04 mol/L. (a) Qual semicélula é o anodo da pilha? (b) Qual é a fem da 
pilha? 
Respostas: (a) a segunda semicélula; (b) 0,105 V. 

Fem da célula e equilíbrio químico 

A equação de Nemst ajuda-nos a entender por que a fem de uma célula voltaica cai à medida que ela descaxre
ga: conforme os reagentes são convertidos em produtos, o valor de Q aumenta, logo o valor de E diminui, eventu
almente atingindo E= O. Uma vez que AG = - nFE (Equação 20.11), segue que AG =O quando E= O. Lembre-se de 
que um sisten1a está emequiliôrí,o quando AG =O. ai:o (Seção 19.7) Assim, quando E= O, a reação da célula a tinge o 
equiliôrio, e não ocorre uma reação líquida na célula voltaica. 

No equiliôrio o quociente de reação é igual à constante de equilíbrio: Q = K,q no equihôrio. - (Seção 15,5) 

A substituição de E= O e Q = K .. 1 na equação de Nernst (Equação 20.14) fornece: 

O= Eº - RT ln K 
nF "' 

A 298 K, essa equação simplifica-se para: 

O= Eº - 0,0592 log K,q 
11 

a qual pode ser rearranjada para fornecer: 

lo K = nEº 
g cq 0,0592 

(T= 298 K) 

(T = 298 K) [20.18) 

Por tanto, a consta:nte de equiliôrio para uma reação redox pode ser obtida a partir do valor da fem padrão para 
a reação. 
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A química e a vida Batimentos cardíacos e e letrocardiograma 

O coração humano é uma maravilha de eficiência e 
segurança. Em um dia normal o coração de wn aduJto bom
beia mais de 7 mil l de sangue pelo sisteo1a circulatório, 
norrnaln1ente sem nenhuma necessidade de manutenção 
além de uma dieta e estilo de vida sensatos. Geralmente 
pensan1os no coração como um dispositivo mecânico, um 
músculo que circula o sangue \ria contrações muscuJares re
gularmente espaçadas. Entretanto, há mais de dois séculos, 
dois pioneiros em eletricidade, Luigi Galvani (1729- 1787) e 
Alessandro Volta (1745-1827), descobriram que as contra
ções do coração são controladas por fenômenos elétricos, da 
mesma forn1a que os in1pulsos nervosos pelo corpo são con
trolados. Os puJsos de eletricidade que fazem com que oco
ração bata resuJtam de uma combinação notável da 
eletroquímica e das propriedades das membranas semiper
meáveis. C1D1:t (Seção 13. 5) 

As paredes da célula são membranas com permeabilida
des variáveis em relação ao número de íons fisiologicamente 
importantes (especialn1ente Na' , K' e Ca1

'). As concentra
ções desses íons são diferentes para os fluidos dentro das cé
lulas (o fluido intracelular, ou FIC) e fora das células (o fluido 
extrncelulnr, ou FEC). Nas células dos músculos cardíacos, 
por exemplo, as concentrações de K• no FIC e no FEC nor
malmente são 135 mmol/L e 4 mmol/L, respectivamente. 
Entretanto, para Na-, a diferença de concentração entre FlC 
e FEC é o contrário daquela para K'; normalmente, [Na• JFIC = 
10 mn1ol/L e [Na' ]n;c = 145 mmol/L. 

A membrana da célula é injcialmente permeável aos íons 
K', mas .muito menos aos Na+ e aos Ca1

• . A diferença na con
centração de íons K~ entre o FIC e o FEC gera uma pilha de 
concentração: apesar de os mesmos íons estarem presentes 
em ambos os lados da nlembrana, existe uma diferença de 
potencial entre os Auidos que podemos calcular usando a 
equação de Nernst com Eº = O. Na ten1peratura fisiológica 
(37 ~e) o potencial em milivolts para mover K .. de FEC para 
FTC é: 

E = Eº- 2,30RT lo [K' )1~c 
11F g [K' )FEC 

( 
135 mmol/L ) = 0 - (61,5 mV)log = - 94mV 
4mmol/L 

Em suma, o interior da célula e o FEC juntos flmcionam 
como uma célula voltaica. O sinal negativo do potencial in
dica que se necessita de trabalho para mover~ para dentro 
do fluido intracelula.r. 

As variações nas concentrações relativas dos :íons .no FEC 
e e1n FTC levam a variações na feni da célula voltaica. As cé
lulas do coração que controlam a troca de contração do cora
ção são chamadas de células n1arcnpasso. As membranas das 
células regulam as concentrações de lons no FlC, permitin
do-os variar de maneira siste1nática. As variações de con-

t 

Tempo-~ 

Figura 20. 17 Variação do potencial elétrico causado 
pelas variações das concentrações dos íons nas células 
marcapasso do coração. 

centração fazem com que a fem v:arie de uma forma, como 
mostrado na Figura 20.17. O ciclo da fem determina a veloci
dade na qual o coração bate. Se as céluJas marcapasso não 
funcionam direito por causa de uma doença ou ferimento, 
um marcapasso artificial pode ser implantado cirurgica
mente. O marcapasso artificial é u1na pequena bateria que 
gera os pulsos elétricos necessários para disparar as contra
ções do coração. 

No final do século XIX os cientistas descobriram que os 
impuJsos elétricos que provocam a contração dos músculos 
do coração são fortes o sufíciente para ser detectados na su
perfície do corpo. Essa observação formou a base para a ele
trocnrdiogrnfin, o monitoramento não-invasivo do coração 
usando uma rede cornplexa de eletrodos na pele para n1edir 
a variação de voltagem durante as batidas do coração. Um 
eletrocardiograma norma] é mostrado na Figura 20.18. É 
bastante inipressionante que, apesar de a principal função 
do coração ser o bombeamento 111ecá11ico do sangue, ele é 
muito mais facilmente monitorado quando são utilizados os 
impulsos elétricos gerados pelas minúsculas cél uJas voltaicas. 

-1segundo ... 

Figura 20.18 Uma impressão de eletrocardiograma 
(ECG) registra os eventos elétricos monitorados pelos 
eletrodos ligados à superfície do corpo. O eixo horizontal 
é o tempo, e o deslocamento vertical, a fem. 
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20.7 

COMO FAZER 20.14 
Usando os potenciajs-padrão de redução do Apêndice E, calcule a constante de equilíbrio para a oxidação de Fe2

' por 
0 2 em meio ácido. 

Solução 

Análise: dada uma equação redox, pede-se usar os potenciais-padrão de redução para calcular a constante de equilí
brio, K"'. 
Planejamento: K..., pode ser calculado a partir de Eº usando a Equação 20.18. Portanto, deve1nos primeiro determinar 
Eº a partir dos valores de E~ para as semi-reações. 

Resolução: as duas semi-reações e seus potenciais-padrão de redução obtidos do Apênruce E são como segue com: 

.Redução: 0 2(g) + 4W(nq) + 4e- -~ 2H20(/) 

Oxidação: 4Fe2+(nq) 4Fe ' •(aq) + 4e-

Assim, 

Eº = (1,23 V) - (0,77 V)= 0,46 V, e 11 = 4 
Usando a Equação 20.18, temos: 

lo K = nEº = 4(0,46 V)= 31 
g "' 0,0592 V 0,0592 V 

K =1 x1031 ..., 

E~= +1,23 

Comentário: o grande valor de K,~ indica que os íons Fe2
• são instáveis em mejo ácido na presença de 0 2 (a menos que 

um agente redutor apropriado esteja presente). 

PRATIQUE 
Usando os potenciais-padrão de redução (Apênruce E), calcule a constante de equiliôrio a 25 ºC para a reação: 

Br2(/) + 2Cr(nq) Cl2(g) + 2Br-(nq) 

Resposta: K"" = 1,2 x10-10 

Baterias ou pilhas 

Bateria ou pilha é uma fonte de energia eletroquímica fechada e portátil que consiste em uma ou mais células 
voltaicas (Figura 20.19). Por exemplo, as pilhas comuns de 1,5 V usadas para acender lanternas e muitos dispositi
vos eletrônicos consumidores são célu las voltaicas únicas. Voltagens maiores podem ser atingidas ao se usarem 
células voltaicas múltiplas em uma única bateria, con10 no caso de baterias automotivas de 12 V. Quando as pilhas 
são conectadas em série (com o catodo de uma ligada ao anodo de outra), a pilha produz uma voltagem que é a 
soma das fems das pilhas individuais. Maiores fems também podem ser atingidas quando utilizadas baterias 
múltiplas em série (Figura 20.20). Os eletrodos das baterias são marcados seguindo-se a convenção da Figura 
20.6 - o catodo é indicado com um. sina l positivo, e o anodo, com um sinal negativo. 

Embora qualquer reação redox espontânea possa servir como base para uma célula voltaica, fabricar uma bate

Figura 20.19 As pilhas são 
células voltaicas que funcionam 
como fontes portáteis de 
eletricidade. As pilhas variam 
marcadamente em tamanho e na 
reação eletroquímica usada para 
gerar eletricidade. 

ria comercial que tem características 
de desempenho específicas pode re
querer considerável engenhosidade. 
As substâncias oxidadas no anodo e 
reduzidas no catodo determinam a 
fem de uma bateria, e a vida útil de 
uma bateria depende das quantida
des dessas substâncias empacotadas 
na bateria. Geralmente os comparti
mentos do anodo e do catodo são se
parados por uma barreira semelhan
te à barreira porosa da Figura 20.6. 
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As diferentes aplicações exigem baterias com diferentes propriedades. 
A bateria necessária para dar partida no carro, por exemplo, deve ser capaz 
de fornecer uma corrente elétrica grande por um período curto. A bateria que 
faz funcionar os marcapassos, por outro lado, devem ser muito pequenas e ca
pazes de fornecer uma corrente pequena mas constante por um longo período 
de tempo. Algumas baterias são pilhas prfrnárias, significando que elas não po
dem ser recarregadas. Uma pilha primária deve ser descartada ou reciclada de
pois que sua fem cai para zero. Uma pilha secundária pode ser recarregada a 
partir de uma fo11te de energia externa depois que s ua fem cair. 

' Nesta seção abordaremos brevemente algumas baterias comuns. A medi-
da que fazemos isso, observe como os princípios que temos abordado até aqui 
no capítulo ajudam-nos a entender essas importantes fontes portáteis de ener
gia elétrica. 

Bateria de chumbo e ácido 

Uma bateria automotiva de chumbo e ácido de 12 V consiste en1 seis célu
las voltaicas em série, cada uma produzindo 2 V. O catodo de cada uma das cé
lulas consiste em dióxido de enxofre (Pb02) empacotado em uma grade 
metálica. O anodo de cada célula é composto de chumbo. Ambos os eletrodos 
são imersos em ácido sulfúrico. As reações do eletrodo que ocorren1 durante a 
descarga são como seguem: 

+ l 
1,5 V 

- ---.. -
+ 

1,5 V 

--- -
' 

Figura 20.20 Quando as pilhas 
são conectadas em série, como na 
maioria das lanternas, a fem total é 
a soma das fems individuais. 

Catodo: Pb02(s) + HSO~-(aq) + 3H"(nq) + 2e- --+ PbS04(s) + 2H20(/) 

A nodo: Pb(s) + HS04-(nq) PbS04(s) + W(nq) + 2e-

[20.191 

O potencial-padrão da pilha pode ser obtido a partir dos potenciais-padrão de redução no Apênd ice E: 

E:i = E:'<I (catodo) - E::...i (anodo) = ( + 1,685 V) - (-0,356 V) = +2,041 V 

Os reagentes Pb e Pb02 servem como eletrodos. Como os reagentes são sólidos, não é necessário separar a bate
ria em compartimentos de anodo e catodo; Pb e Pb02 não .rodem entrar em conta to físico direto a menos que uma 
placa do eletrodo toque a outra. Para manter os eletrodos sen1 se tocarem, espaçadores de madeira ou .fibra de vi
dro são colocados entre eles (Figura 20.21). 

O uso de uma reação cujos reagentes e produtos são sólidos tem outro benefício. Em virtude de os sólidos 
serem excluídos do quociente de reação Q, as quantidades relativas de Pb(s), Pb02{s) e PbSO~(s) não têm efeito na 
fem do acun1ulador de chumbo, ajudando a bateria a manter fem relativamente constante dw·ante a descarga. A 

. - 4 + 

/ Grade de d1umbo 
preenchida com 
Pb02 (catodo) Grade de chumbo 

preenchida com 
chumbo esponjoso (anodo) 

Figura 20.21 Desenho esquemático 
mostrando o corte de uma parte de 
bateria automotiva de chumbo e ácido 
de 12 V. Cada par anodo/catodo de 
eletrodos produz um potencial de 2 V. 
Seis pares de eletrodos estão 
conectados em série, produzindo a 
voltagem necessária da bateria. 
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fem varia um pouco com o uso porque a concentração de H2S04 varia com a extensão da descarga da bateria. Como 
a Equação 20.19 indica, H2S0 4 é consumido durante a descarga. 

Uma vantagem da bateria de chumbo e ácido é que ela pode ser recarregada. Durante a recarga, uma fonte 
externa de energia é usada para reverter o sentido da Equação 20.19, regenerando Pb(s) e Pb02(s). 

Em um automóvel a energia necessária para recat·regar a bateria é fornecida por um gerador operado pelo 
motor. A recarga é possível porq-ue PbS04 formado durante a descarga adere aos eletrodos. À medida que a fon
te exten1a força os elétrons de um e letrodo para outro, PbS04 é convertido em Pb em um eletrodo, e Pb02 no outro. 

-
,.. -

Separado 
Vf!da~O- /" 

- t0 

Ariodo Cat<?do(M'.'02 
(Zn mais KOH) mais grafite) 

Figura 20.22 Vista mostrando o 
corte de uma bateria alcalina em 
miniatura 

Pilhas alcalinas 
A f ili1a primária (11ão-recarregável) mais comum é a pilha alcalina. Mais 

de 101 pilhas alcalinas são produzidas anua lmente. O anodo dessa pi1J1a con
siste em zinco metálico em pó imobilizado em um gel em contato com uma so
lução concentrada de KOH (daí o nome pilha nlca/i11a). O catodo é un1a mistura 
de Mn02(s) e grafite, separados do anodo por um tecido poroso. A pilha é sela
da em uma lata de aço para reduzir o risco de vazamento de KOH concentra
do. Uma visão esquemática de un1a pilha alcalina é mostrada na Figura 20.22. 
As reações da célula são complexas, mas podem ser aproximadamente repre
sentadas como segue: 

Catodo: 2Mn02(s) + 21-íiO(/) + 2e- ----+ 2Mn0(0J-I)(s) + 20fl(nq) 

Anodo: Zn(s) + 20.rí(nq) Zn(OH)2(s) + 2e-

A fem de uma pilha alcalina é 1,55 V à temperatura ambiente. A pilha alcalina fornece um desempenho mui to 
superior comparado ao desempenho das vell1as 'pilhas secas', que eram baseadas também em Mn02 e Zn como 
substâncias eletroquimicamente ativas. 

Baterias de níquel-cádmio, níquel-hidreto metálico e íon lítio 
O intenso crescimento dos dispositivos eletrônicos portáteis que demandam altas energias, como telefones ce

lulares, computadores "notebooks" e gravadores de vfdeos, tem aun1entado a demanda por baterias leves e rapi
damente recarregáveis. Uma das baterias recarregáveis mais comuns é a bateria de níquel-cádmio (nicad). 
Durante a descarga, o cádmio metálico é oxidado no ai1odo da bateria enquanto o oxiidróxido de níquel 
[NiO(OH)(s)] é reduzido no catodo. 

Catodo: 2NiO(OH)(s) + 2Iiz0(/) + 2e- ----+ 2Ni(OH)2(s) + 20fl(nq) 

Anodo: Cd(s) + 201-r(aq) Cd(OH)2(s) + 2e-

Como na bateria de chumbo e ácido, os produtos sólidos da reação aderem aos e le trodos, o que pern'lite que as 
reações do e letrodo sejam revertidas durante a carga. Uma única célula voltaica de nicad tem uma fem de 1,30 V. 
Um pacote de bateria de nicad normalmente contém três ou mais células em série para produzir as fems n1aiores 
necessárias para a maioria dos dispositivos eletrônicos. 

Exis tem desvantagens nas baterias de níquel-cádmio. O cádmio é um metal tóxico pesado. Seu uso aumenta o 
peso das baterias e oferece perigo ao meio ambiente - aproximadamente 1,5 bilhões de baterias níquel-<:ádmio 
são produzidas anualmente, devendo eventualmente ser recicladas porque perdem a capacidade de ser recarrega
das. Alguns desses problemas têm s:ido aliviados pelo desenvolvimento de baterias de níq11el-hidreto metálico 
(NiMH}. A reação no catodo das baterias de NiMH é a mesma das baterias de níquel-cádtnio, mas a reação do ano
do é muito diferente. O anodo consiste em uma liga metálica, como ZrNi21 que tem a habilidade de absorver átomos 
de hidrogênio (abordaremos as ligas na Seção 23.6). Dt1rante a oxidação no anodo, os átomos de hidrogênio per
dem elétrons, e os íons H+ resultantes reagem com os íons 0 11 para formar H20, processo revertido durante a 
carga. 

A bateria recarregável mais nova a receber grande uso nos dispositivos eletrônicos consumidores é a bateria de 
íon lítio (íon-Li). Uma vez que o Utio é um elemento muito leve, as baterias íon-Ll atin gem maior densidade de e11er
gin -a quantidade de energia annazenada por unidade de massa-que as baterias com base no níquel. A tecnolo
gia das baterias de íon-Li é muito diferente da tecnologia das outras baterias que abordamos aqu.i, sendo baseada 
na habilidade dos íons Li+ de ser inseridos e removidos de certos sólidos estend idos em camadas. Por exemplo, os 
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Figura 20.23 Célula de combustível 
de H2- 0 2 de baixa temperatura. 
A membrana porosa permite aos fons 
H• gerados pela oxidação de H2 no 
anodo migrarem para o catodo, onde 
H20 é formado. 

íons Li"" podem ser inseridos reversivelmente dentro de camadas de grafite (Figura 11.41). Na maioria das pilhas 
co1nerciais, um eletrodo é a grafite ou algum outro material baseado no carbono, e o outro geralmente é feito de 
óxido de cobalto e lítio (LlCo02). Quando carregados, os íons cobalto são oxidados e os íons Li• migram para a gra
fite. Dttrante a descarga, os íons de Li ' migram espontaneamente do anodo de grafite para o catodo, possibilitando 
que a corrente flua pelo circuito externo. 

Células de combustível 
A energia térmica liberada pela queima de combustíveis pode ser convertida em energia elétrica. O calor pode 

converter a água em vapor, que aciona uma turbina que, por sua vez, aci.on.a o gerador. Normalmente, um máximo 
de apenas 40o/o de energia a partir da combustão é convertido em eletricidade; o restante é perdido como calor. A 
produção direta de eletricidade a partir de combustíveis por uma célula voltaica poderia, em princípio, produzir 
maior taxa de conversão da energia química da reação. As células voltaicas que realizam essa conversão usando 
combustíveis convencionais, como H2 e CH4, são chamadas células de combus tível. Estritamente falando, as célu
las de combustível não são baterias porque elas não são sistemas completos. 

O mais promissor sisten1a de células de combustível envolve a reação de H2{g) e 0 2{g) para formar H20(/) como 
único produto. Essas pilhas geram eletricidade duas vezes mais eficiente que o melhor motor de combustão inter
na. Sob condições básicas, as reações do eletrodo na céluJa de combustível de hidrogênio são: 

Catodo: 4e- + 0 2(g) + 2H20(/) -~ 40ff(aq) 

Anodo: 2H2(g) + 40H-(aq) 4H20 (/) + 4e-

A fem padrão de uma célula de combustível H2-02 é+1,23 V, refletindo a grande força diretora para a reação 
d e f4 e 0 2 para formar H20. 

Até recentemei1te, as células de combustível eram ilnpraticáveis porque necessitavam de altas temperaturas 
de operação para permitir que a reação da pilha ocorresse a uma velocidade apreciável. Membranas semipermeá
veis desenvolvidas recentemente e os catalisadores permitem que as células de combustível H2-02 operem a tem
peraturas abaixo de 100 ºC. Um desenho esquemático de uma célula de combustível de baixa temperatura ~-02 é 
mostrado na Figura 20.23. Essa tecnologia é a base para veículos movidos a células de combustível livres de polui
ção, como os abordados no quadro" A química no trabalho" da Seção 1.4. Atualmente há um grande número de 
pesquisas para mell1orar as células de combustível. Muitos esforços são dirigidos no sentido de desenvolver célu
las de combustível que usem combustíveis convencionais, como hidrocarbonetos e alcoóis, que não são tão difíceis 
de manipular e distribuir como o gás hidrogênio. 

20.8 Corrosão 

As baterias são exen1plos de con10 as reações redox espontâneas podem ser usadas produtivamente. Nesta se
ção, examinaremos as reações redox indesejáveis que levam à corrosão de metais. As reações de corrosão são rea
ções redox espontâneas nas quais un1 metal é atacado por alguma substância em seu an1biente e é convertido em 
um composto não-desejado. 
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Para quase todos os metais, a oxidação é urn processo termodinamicamente favorável 110 ar à temperatura am
biente. Quando o processo de oxidação não é inibido de alguma forma, ele pode ser muito destrutivo. Entretanto, a 
oxidação pode também formar trn1a camada de óxido protetor isolai1te que previne a reação adicional do metal 
abaixo da camada. Com base no potencial-padrão de redução para AJ3 

.. , por exemplo, esperaríamos que o alumínio 
metálico fosse facilmente oxidado. Entretanto, as muitas latas de alumínio, refrigerante e cerveja que s ujam o am
biente são amplas evidências de que esse material sofre apenas corrosão química muito lenta. A excepcional esta
bilidade do alumínio ativo ao ar deve-se à formação de um revestimento protetor fino de óxido - hidrato de Al20 3 

-na superfície do metal. O revestimento de óxido é impermeável a 0 2 ou H20, portanto protege o metal da cama
da inferior de cor rosão adicional. O magnésio n1etálico é protegido de n1odo sen1elhante. Algumas ligas metálicas, 
como o aço inoxidável, formam também revestimentos de óxido protetores impenetráveis. 

Corrosão do ferro 
A ferrugem (Figura 20.24) é um processo de corrosão conhecido que impli

ca impacto econômico significativo. Estima-se que até 20o/o do ferro produzido 
anualmente nos Estados U11idos é usado para repor objetos de ferro descarta
dos por causa de danos de ferrugem. 

A ferrugem requer tanto oxigênio quanto água. Outros fatores-como o pH 
da solução, a presença de sais, o contato com metais mais difíceis de oxidar que o 
ferro e o desgaste no ferro, por exemplo - poden1 acelerar a ferrugem. 

A corrosão do ferro é eletroquímica por natureza. Não apenas o processo 
de corrosão envolve a oxidação e a redução, mas o metal por si só conduz ele
tricidade. Portanto, os elétrons podem mover-se por ele de uma região onde 
ocorre oxidação para outra onde há redução, como em células voltaicas. 

Como o potencial-padrão de redução para a redução de Fe2"'(nq) é menos 
positivo e que aquele para a redução de 0 2, Fe(s) pode ser oxidado por 0 2(g). 

Catodo: 0 2(g) + 4H"(nq) + 4e- - -+ 2H20(/) 

Anodo: Fe(s) ~~ Fe2T(nq) + 2e-

E~= 1,23 V 

E~..i = -0,44 V 

Figura 20.24 Corrosão do ferro 
em um estaleiro. A corrosão do 
ferro é um processo eletroquímico 
de grande importância econômica. 
O custo anual da corrosão metálica 
nos Estados Unidos é estimado em 
70 bilhões de dólares. Uma parte do ferro pode servir como anodo onde ocorre oxidação de Fe a 

Fe2
+. Os elétrons produzidos migram pelo metal para a outra parte da superfí

cie que serve con10 catodo, onde 0 2 é reduzido. A redução de 0 2 necessita de ~' de forma que a diminuição da 
concentração de H+ (aumento do pH) toma a redução de 0 2 menos favorável. O ferro em contato com unia solução 
cujo pH é maior que 9 não sofre corrosão. 

O Pe2
+ formado no anodo é eventualmente mais oxidado a Fe34-, que forma o óxido de ferro(Ill) hidratado co

nheádo como ferrugem. 1 

Uma vez que o catodo é geralmente a área que tem maior suprimento de 0 2, a ferrugem normalmen te depos i
ta-se lá. Se você olhar de perto uma pá exposta do lado de fora no ar úmido com sujeira úmida aderida à sua lâmi
na, será possível notar que ocorreu corrosão sob a sujeira, mas que a ferrugem ocorreu em outro lugar, onde 0 2 é 
mais facilmente disponível. O processo de corrosão está resumido na Figura 20.5. 

O aumento da corrosão provocado pela presença de sais é geralmente evidente nos automóveis em áreas onde 
se joga muito sal nas ruas durante o inverno. Do .mesmo modo que uma ponte salina em uma célula voltaica, os 
íons do sal fornecem o eletrólito necessário para completar o circuito elétrico. 

Prevenindo a corrosão do ferro 

O ferro é em geral coberto com um revestimento de pintura ou outro metal, como estanho ou zinco, para prote
ger sua superfície contra a corrosão. Cobrir a superfície com pintura ou estanho é uma maneira simples de preve
nir o oxigênio e a água de atingir a superfície do ferro. Se o reves ti1nento é quebrado e o ferro é exposto ao oxigên.io 

' ; - , e a agua, a corrosao começara. 

4 Normal.mente, os compostos metálicos obtidos de solução aquosa têm água associada a e les. Por exemplo, o sulfato de cobre(IJ) 
cóstaliza-se a partir de água com 5 mols de água por mol de CuS04• Representamos essa fórmula como CuS04 • 5H20. Tais 
con1postos são chamados hidratos. cag (S<>çào 13 1) A ferrugem é um hidr,1to de óxido de ferro(TTl) con1 un1a quantidade variável 
de água de hidratação. Representa1nos esse conteúdo variável de água escrevendo a fórn1ula como Fez0 3 · xttiO. 
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Depósito de ferrugem Gd º~ª 
(Fe20 3 • xH20) ~ e agua 

Fe2+(11q) 

(Catodo) (Anodo) 

0 2+ 4H+ + 4e- 2Ha0 Fe Fe2++ 2e-
ou 

0 2 + 2H20 + 4e- 40W 
Ferro 

Figura 20.25 Corrosão do ferro em contato com a 
água. 
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Gota 
de água~ 

Zinco Ferro 
(anodo) (catodo) 

Zn- Zn2 ' + 2e- 0 2 + 4H+ + 4e -2H20 

Figura 20.26 Proteção catódica do ferro em 
contato com o zinco. 

O ferro galvn11izndo, que é o ferro revestido com uma fina camada de zinco, usa o princípio da eletroqLúmjca 
para proteger o ferro da corrosão mesmo depois que o revestimento da s uperfície for quebrado. Os potencirus-pa
drão de redução para o ferro e o z inco são: 

Fe2• (aq) + 2e- - --+ Fe(s) 

Zn2. (nq) + 2e- Zn(s) 

E~od = -0,44 V 

E~'<l = -0,76 V 

Como o valor de E:.i para a redução de Fe2
• é menos negativo (mais positivo) que aquele para a red ução de 

Zn2
• , Fe2

• é mais facilmente reduzido que Zn2
• . Ao contrário, Zn(s) é mais facilmente oxjdado que Fe(s). Assim, 

mesmo se o revestimento de zinco for quebrado e o ferro galvanizado é exposto ao oxigênio e à água, o zinco, que é 
majs facilmente oxidado, serve como anodo e é corroído em vez do ferro. O ferro funciona como catodo no qual 0 2 

é reduzido, como mostrado na Figura 20.26. 
A proteção de um metal contra corrosão tomando-o catodo en1 Llffia célula e letroquú11ica é conl1ecida como 

proteção catódica. O metal que é oxidado enquanto protege o catodo é chamado a nodo de sacrifício. Os encanamen
tos subterrâneos geralmente são protegidos contra corrosão ao tornar o encanamento catodo de uma célula voltai
ca. Pedaços de metal ativo como o magnésio são enterrados ao longo do encana1nento e conectados a ele por um 
fio, como mostrado na Figura 20.27. Em solos úrrudos, onde a corrosão pode ocorrer, o metal ativo funciona como 
anodo, e o encanamento sofre proteção catódica. 

Nível do 
terreno À 

Eletrólito 
do solo 

~ \ 
Cano de água, 
o catodo 

Fio de cobre 
isolado 

30 cn1 Conexão 
rL--..L..-.!!...--- soldada 

Anodode 
magnésio 

Figura 20.27 Proteção catódica de 
um cano de ferro para água. O anodo 
de magnésio é circundado por uma 
mistura de gesso natural, sulfato de 
sódio e arg ila para promover a 
condutividade dos íons. O cano em 
questão é o catodo de uma célula 
voltaica. 
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20.9 

COMO FAZER 20.15 

Determine a corrosão que ocorreria se uma canaleta de ferro fosse pregada a uma casa com pregos de aluminio. 

Solução 

Análise: pede-se descrever con10 ocorre a corrosão quando Fe está em contato com AI. 

Planejam en to: uma célula voltaica pode ser formada no ponto de contato de dois metais. O metal mais facilmente 
oxidado funcionará como anodo e, conseqüente.mente, sofrerá corrosão. O outro n1etal servirá como catodo. Para de
terminar qual metal é mais facilinente oxidado, devemos comparar seus potenciais-padrão de redução a partir da Ta
bela 20.1 ou do Apêndice E. 

Resolução: os potenciais-padrão de redução de Fe e Al são como segue: 

Catodo: Fe2' (nq) + 2e- Fe(s) E~=--0,44 V 

Anodo: E~ = - 1,66 V 

Fe será catodo porque seu valor de E::..i é menos negativo que o de AI. (Isto é, Fe2
' é reduzido mais facilmente do que 

Al3º, logo Fe é mais difícil de oxidar que Al.) A canaleta de ferro será, portanto, protegida contra a corrosão nas vizi
nhanças do prego de alumínio porque o ferro funciona como catodo durante a corrosão eletroquímica. Entretanto, o 
prego será corroído levando eventualmente a canaleta ao chão! 

PRATIQUE 

Com base nos potenciais-padrão de redução na Tabela 20.l, quais dos seguintes metais forneceriam a proteção catódi
ca ao ferro: AI, Cu, Ni, Zn? 

Resposta: Al, Zn. 

Eletrólise 

As células voltaicas são baseadas nas reações de oxirredução espontâneas. Contrariamente, é possível usar a 
energia elétrica para fazer com que reações redox não espontâneas ocorram. Por exen1plo, a eletricidade pode ser 
usada para decompor o cloreto de sódio fundido em seus elementos componentes: 

2NaCl(/) -----+ 2Na(/) + Cl2(g) 

Tais processos, produzidos por urna fonte externa de energia elétrica, são chamados reações de eletrólise e 
ocorrem em células el etrolíticas. 

Uma célula e letrolítica consiste em dois eletrodos e.in um sal fundido ou uma solução. Uma bateria ou qual
quer outra fonte de corrente elétrica direta age como bomba de elétrons dentro de um eletrodo e puxando-os do 
outro eletrodo. Exatamente como e1n células vo,ltaicas, o eletrodo onde ocorre redução é chamado catodo e o ele
trodo onde ocorre oxidação é chamado anodo. Na eletrólise de NaCl fundido, mostrada na Figura 20.28, os í.ons 
Na+ pegam elétrons e são reduzidos a Na no catodo. À medida que os íons Na+ próximos do catodo são esgotados, 
íons Na+ adicionais migram para ele. Analogamente, existe um movimento líquido de íons cr para o anodo, onde 
eles são oxidados. As reações do eletrodo para a eletrólise de NaCI fundido são resumidas como segue: 

Catodo: 2Na-(/) + 2e- --+ 2Na(/) 

Anodo: 2Cr(/) CI2(g) + 2e-

2Na.(/) + 2cr(I) - 2Na(l) + Cl2(g) 

Observe a maneira na qual a fonte de voltagem está conectada aos eletrodos na Figura 20.28. Em uma cél.ula 
voltaica (ou qualquer outra fonte de corrente direta), os elétro1'\S movem-se do terminal negativo (Figura 20.6). Por
tanto, o eletrodo da célula eletroiltica conectado ao terminal negativo da fonte de voltagem é o catodo da célula; ele 
recebe elétrons usados para reduzir a substância. Os elétrons removidos durante o processo de oxidação no anodo 
migram para o terminal positivo da fonte de voltagem, assim completando o circuito da célula. 

A eletrólise de sais fundidos é um importante processo industrial para a produção de metais ativos, como só
d io e alumínio. Teremos mais a dizer sobre eles no Capítulo 23, quru1do abordaremos como os minérios são refina
dos em metais. 
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Figura 20.28 Eletrólise de cloreto de 
sódio fundido. Os íons cr são 
oxidados a Cl2(g) no anodo, e os fons 
Na' são reduzidos a Na(~ no catodo. 

Por causa dos altos pontos de fusão das substâncias iônicas, a eletrólise de 
f S ) Ob ~ 

ANIMAÇÃO 
sais undidos necessita de altas ten1peraturas. - ( eção 11.8 temos os mes- Eletrólise da água 
mos produtos se fizermos a eletrólise de solução aquosa de um sal em vez de fa-
zer do sal fundido? A eletrólise de uma solução aquosa é complicada pela 
presença da água, porque temos de considerar se a água é oxidada (para formar 0 2) ou redu.zida (para formar Hi) 
em vez dos íons do sal. 

Suponha que coloquemos uma solução aquosa de NaF em uma célula eletrolitica. Os possíveis reagentes na cé
lula são Na+, F e H20. Tanto Na' guantoH20 podem ser reduzidos, masF não pode ser redttzidoporg<te o íonflu
oreto não pode ganhar elétrons adicionais. Assim, as reações possíveis no catodo são: 

Na.,.(nq) +e- - -+ Na(s) Eº = - 271 V rt..«J I 

28i0(/) + 2e- H2(g) + 2011(nq) E~ =-0,83 V 

Lembre-se de que quanto mais positivo (ou menos negativo) o valor de E~ , mais favorável é a redu
ção. - (Seção 20.4) Portartto, a redução de f-40 em H2 é muito mais favorável que a redução de Na .. em Na. O gás 
hidrogênio é produzido no catodo. 

F ou H 20 devem ser oxidados no anodo porque Na~ não pode perder mais elétrons. 

2F(nq) -~ F2(g) + 2e-

2H20(/) 0 2(g) + 4W(nq) + 4e-

E::i = +2,87 V 

E:
1 
= +1,23 V 

Em virtude de a oxidação ser o inverso da redução, quanto mais negativo (ou menos positivo) o valor de E~..i , 
mais favorável será a oxidação. Assim, é muito mais fácil oxidar I-C20 que F. Na realidade, é mais fácil ainda oxidar 
OI1(nq) produzido no catodo. 

E~= +0,40 V 

tndependentemente do fato de J-40 ou 011 ser oxidado, 0 2(g) é produzido no anodo em vez de F2(g). Portanto, 
a eletrólise de NaF(nq) funciona apenas para a redução de H 20. NaF(nq) serve apenas como um eletrólito para p er
mitir que a corrente seja conduzida pela célula eletrolítica. 

Podemos usar a Equação 20.8 para calcular a fem mínima necessária para preceder a eletrólise. 

Catodo: 4H20(/) + 4e- - 2H2(g) + 40f.r(nq) 

Anodo: 40H-(nq) 0 2(g) + 2H20(/) + 4e-
E~>d = -0,83 V 
Eº"= +0,40 V 
"'' 

E~= -1,23 V 
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Observe que E: 1 = E:i (catodo)- E:i (anodo) é negativo, logo o processo não é espontâneo e deve ser dirigido 
por uma fonte de energia externa. 

A eletrólise de NaCl(aq) leva a um resultado um tanto quanto inesperado. No catodo H 20 é reduzido a ~ 
como com NaF(aq). As reações possíveis no anodo são a oxidação de H 20(/) ou a oxidação de Cr(aq). 

2H20(/) ~ 0 2(g) + 4H"(aq) + 4e-
2Cr(aq) . Cl2(g) + 2e-

E~,.. = + 1,23 V 

E~'<l = + 1,36 V 

Com base nos valores de E::.i , esperarían1os que H20(/) fosse oxidado em vez de o-. Entretanto, os experimen
tos mostram que cr é nom1aJmente oxidado em vez de H20. Esse resl.tltado contra-intuit:itvo ocorre por causa da 
cinética do processo do eletrodo - e1n síntese, mesmo que a oxidação de H 20 seja tern-1odí11a11Lica111e11te favorecida, 
a energia de ativação para a oxidação de Cl- é mais baixa, logo ela é cineticn111e11te favorecida. 0» (Seção 14.5) As re
ações de célula observadas para a eletrólise de NaCl(aq) são resumidas como segue: 

Catodo: 2H20(/) + 2e------+ H2(g) + 20~(nq) 
Anodo: 2Cr(aq) C12(g) + 2e-

Esse processo eletrolítico é industrialmente significativo porque os produtos-~' Cl2 e NaOH-são substân
cias comerciais importantes. 

COMO FAZER 20.16 

A eletrólise de AgP(aq) em um n1eio ácido leva à formação de prata metálica e gás oxigênio. (a) Escreva a semi-reação 
que ocorre em cada eletrodo. (b) Calcule a fen1 externa mínima necessária para que esse processo ocorra sob condi
ções-padrão. 

Solução 

Análise: diz-se que a eletrólise de uma soJução aquosa de Agf produz Age 0 2 e pede-se escrever as semi-reações e cal
cular a fetn mínima necessária para o processo. 

Planejamento: quando uma solução aquosa de um composto iônico for eleti·olisada, os reagentes são H20 e os íons de 
soluto (nesse caso Ag• e F). Como os produtos são Age 0 21 os reagentes devem ser A~! e H20. Escrever as senli-reações 
para esses processos revela qual é a oxidação e qual é a redução; en1 decorrência, quaJ ocorre no anodo e q ual ocorre no 
catodo. A fem mínima é encontrada usando a Equação 20.8 para caJcuJar o potencial-padrão da célula. 

Resolução: (a) O catodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Como Ag•(aq) é reduzido a Ag(s), a semi-reação é a se
guinte: 

Ag' (nq) +e- --+ Ag(s) E::.i = +0,799 V 

O potencial-padrão de redução para a redução de Ag+ é mais positivo que para a redução de H20(I) a H2(g) (E~ = 
-0,83 V) ou de H'"(aq) a Hi{g) (E::.i :: 0,0 V). Quanto mais positivos os valores de E~ , mais favorável a redução. Assim, 
Ag- é a espécie mais favorável para a redução na solução. 

As possíveis semi-reações do anodo são a oxidação de F a F2 ou a oxidação de H 20 a 0 2• (Em virtude de a solução ser 
ácida, espera-se q ue a concentração de O~ seja pequena, logo não consideraremos a oxidação de 011.) O problema 
afirma que 0 2(g) é produzido, logo a reação do anodo é: 

2H20(1) 0 2(g) +4H .(aq) + 4e- E~,1 = +1,23 V 

Como observado anteriormente na abordagem da eletrólise de NaF(aq), a oxidação de H 20 é mais favorável que a oxi
dação de P-. 
(b ) A fem padrão da céluJa é: 

E~ =E~ (catodo)- E~(anodo)"' (+0,799 V)- (+1,23 V)= -0,43 V 

Urna vez que a fem da célula é negativa, uma fem externa de no mínimo +0,43 V deve ser fornecida para forçar a 
ocorrência de eJetrólise. 

PRATIQUE 

A eletrólise de CuCl2(aq) produz Cu(s) e Cl2(g). Qual é a fem externa mú1irna necessária para dirigir essa eletrólise sob 
condições-padrão? 

Resposta: +1,02 V 
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Eletrólise com eletrodos ativos 
Até aqtri na abordagem de eletrólise, temos encontrado apenas eletrodo inertes; eles não sofrem reação, mas 

servem meramente como a superfície onde a oxidação e a redi1ção ocorrem. Entretanto, várias aplicações práticas 
da eletroquímica são baseadas nos eletrodos ativos - eletrodos que participam do processo de eletrólise. A galva
noplastia, por exemplo, usa a eletrólise para depositar uma fina camada de metal em outro pa1·a melhorar o aspecto 
visual ou a resistência à corrosão (Figura 20.29). Podemos ilustrar os princípios da eletrólise com eletrodos ativos 
descrevendo como galvanizar o níquel em um pedaço de aço. 

A Figura 20.30 ilustra a célula eletrolítica para o experimento de galvano-
1 . Ü d d ') 1 • 1 ~ . d ' 1 ál" d , ~ FILME p astia. ano o a ce u a e uma amma e ruque met ico, e o cato o e a peça Galvanoplastia 

de aço que será galvanizada. Os eletrodos são imersos em uma solução de 
NiS04(aq). O que aco11tece nos eletrodos quando uma fonte de voltagem externa 
é ligada? A redução ocorrerá no catodo. O potencial-padrão de redução de Ni2 

.. (E~d = -0,28 V) é menos negativo 
que o de H20 (E::.i = -0,83 V), logo Ni2+ será preferenciaJ1nente reduzido no catodo. 

No anodo precisamos considerar quais substâncias podem ser oxidadas. Para a solução de NiS04(aq), apenas o 
solvente H20 é facilmente oxidado porque nem Ni2

+ nem 504
2- podem ser oxidados (ambos já têm seus elementos 

nos estados de oxidação mais altos possíveis). Entretanto, os átomos de Ni no anodo podem sofrer oxidação. Por
tanto, os dois processos possíveis são: 

llizO(/) ~ 0 2(g) + 4H'"(nq) + 4e-

Ni(s) Ni2.,.(aq) + 2e-

E::.i = + 1,23 V 

E~d = -0,28 V 

Unia vez que ambas as semi-reações são de oxidação, a mais favorecida será aquela com menor va lor de E~ . 
Conseqüentemente, esperamos que Ni(s) seja oxidado no anodo. Podemos resumir as reações do eletrodo como 
segue: 

Ca todo (lâmina de aço): Ní2+(aq) + 2e- - --. Ni(s) 

Anodo (lâmina de níquel): Ni(s) Ní2' (aq) + 2e-

E~= -0,28 V 

E:i= -0,28V 

Se observarmos a reação total, parece que nada aconteceu. Entretanto, durante a eletrólise transferimos os áto
mos de Ni do a11odo de Ni para o catodo de aço, galvanizando o eletrodo de aço com uma fina camada de átomos 
de níquel. A fem padrão para a reação to tal é E:. = E:i (catodo)- E~"" (anodo) =O V. Apenas uma pequena fem é ne
cessária para fornecer o 'empurrão' para transferü· os átomos de níquel de um eletrodo para outro. No Capítulo 23 
exploraremos mais a utilidade da eletrólise com eletrodos ativos como meio de purificação de metais brutos. 

Aspectos quantitativos da eletrólise 
A estequiometria de uma semi-reação mostra quantos elétrons são necessários para atingir um processo eletro

lítico. Por exemplo, a redução de Na+ em Na é um processo de un1 elétron: 

Na• +e- Na 

(a) (b) 

Figura 20.29 Galvanoplastia de utensílios de prata. (a) A prataria 
é retirada do banho de galvanoplastia. (b) O produto final polido. 

NiS04 
aquoso ........_,.... 

Anodo 
de níquel 

Catodo 

l 
de aço 

-H--Lâmina 
.2 + .J de níquel 
1 a 

Figura 20.30 Célula eletrolítica 
com um eletrodo de metal ativo. 
O níquel dissolve-se do anodo para 
formar Ni2•(aq). No catodo o 
Ni2-(aq) é reduzido e forma uma 
'placa' no catodo. 
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Portanto, 1 moJ de elétrons depositará 1 molde Na metálico; 2 mols de elétrons depositarão 2 mols de Na metá
lico, e assim por diante. Analogamente, 2 moJs de elétrons são necessários para produzir l 1nol de cobre a partir de 
Cu2

• , e 3 mols de elétrons são necessários para produzir 1 molde alumínio a partir de Al:i+. 

Cu2~ + 2e- Cu 

Al:i+ + 3e- AI 

Para qualquer semi-reação, a q uantidade de uma substância reduzida ou oxidada e.m uma célula eletrolítica é 
diretamente proporcional ao número de elétrons transmitidos à célula. 

A quantidade de carga q ue passa pelo circuito elétrico, como aquele em uma célula eletrolítica, é geralmente 
medida em coufo111bs. Como observado na Seção 20.5, a carga em 1 mol de elétrons é 96.500 C (1 faraday). 

1F=96.500 C/mol de e-

Um coulomb é a quantidade de carga passando em un1 ponto em u m circuito em 1 s quando a corrente for l 
ampere (A). 5 Conseg üentemente, o número de coul om bs que passa através de uma célula pode ser obtido muJ tipli
cando-se a amperagem pelo tempo em segundos. 

ATIVIDADE 
Eletrólíse 

Corrente 
(a1nperes) 
e te1npo 

Coulombs = amperes x segundos [20.20] 

A Figura 20.31 mostra como as quantidades das substâncias produzidas ou 
consumidas estão relacionadas à quantidade de carga elétrica usada. A n1esma 
relação pode também ser aplicada às células voltaicas. 

Quantidade 
de carga 

(coulombs) 

Quantidade 
de matéria 
de elétrons 
(faradays) 

Quantidade 
de matéria 

de substância 
oxidada ou reduzida 

Gramas de 
substância 
oxidada ou 
reduzida 

Figura 20.31 Etapas que relacionam a quantidade de carga elétrica usada na eletrólise às quantidades de substâncias 
oxidadas ou reduzidas. 

COMO FAZER 20.17 

Calcul.e a massa em gramas de alumínio produzida em 1,00 h pela eletrólise de AICl3 fu;ndido se a corrente elétrica é 10,0 A. 

Solução 

Análíse: diz-se que AlCl3 foi eletrolisado para formar AJ e pede-se calcular a massa em gramas de Al produzida em 
1,00 h con1 10,0 A. 

Planejamento: a Figura 20.31 fornece um mapa da rota do problema. Primeiro, o produto da amperagem pelo tempo 
em segundos fornece o número de coulombs de carga elétrica usada (Equação 20.20). Em segundo lugar, os coulombs 
podem ser convertidos em Jaradays (1F=96.500 C/ molde el, que nos diz a quantidade de matéria de elétrons forne
cida. Em terceiro lugar, a redução de 1 molde Al~ em Al requer 3 mols de elétrons. Conseqüentemente, poden1os usar 
a quantidade de matéria de elétrons para calcular a quantidade de matéria de Al metálico que ele produz. finalmente, 
convertemos quantidade de matéria de AI em gramas. 

Resolução: inicialmente, calculamos os coulombs de carga elétrica que passam pela célula eletrolítica: 

Coulombs = an1peres xsegundos 

= (10,0 A)(l,OO h) (3·~ 5) (11~5) = 3,60x10~ e 

Em segundo lugar, calculamos a quantidade de matéria de elétrons (o númerodefaradaysdecarga elétrica) que passa 
pela célula: 

Quantidade de matéria de e-= (3,60 x 104 C) (
1 

molde e- )= 0,373 mol de e-
96.500 C 

5 Contrariamente, a corrente é a taxa de fluxo de eletricidade. Um an1pere (norn1nln1ente designndo por 1 A) é a corrente associada 
ao fluxo de 1 C que passa ein um ponto em cada segundo. 
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Em terceiro lugar, relacionan1os a quantidade de matéria de elétrons à quantidade de matéria de alumínio formada, 
usando a semi-reação de redução de AJh : 

All< + 3e- AJ 

Assim, são necessários 3 n10Js de elétrons (3 F de carga elétrica) para formar 1 molde AI: 

Quantidade de n1atéria de A.l = (0,373 molde el ( 1 molde A~)= 0,124 n1ol de AI 
3 mols de e 

Finalmente, convertemos quantidade de matéria em gramas: 

Gramas de AJ = (0,124 mol de AI) ( 
27'º g de AJ) = 3,36 g de AJ 
lmol de AI 

Uma vez que cada etapa envolve uma multiplicação por um novo fator, as etapas podem ser combinadas em uma ún.i
ca seqüência de fatores: 

Gramas de Al = (3,60 x104 C) (1 molde e· ) ( 1 molde AI) (27,0 g de Al) = 3,36 de AI 
96.500 C 3 mols de e- 1 mol de AI g 

PRATIQUE 

(a) A semi-reação de formação do magnésio metâlico com a eletrólise de MgCl2 fundido é Mg2
• + 2e· Mg. Calcu

le a massa de magnésio formada com a passagem de uma corrente de 60,0 A por um período de 4,00 x103 s. (b) Quan
tos segundos seriam necessários para produzir 50,0 g de Mg a partir de MgCl2 se a corrente for 100,0 A? 
Respostas: (a) 30,2 g de Mg; (b) 3,97 x103 s. 

Trabalho elétrico 
Já vimos que um valor positivo de E está associado a um valor negativo para a variação da energia livre e, por

tanto, com um processo espontâneo. Sabemos també1n que, para qualquer processo espontâneo, .ôG é uma medida 

do trabalho máximo útil, Wmsx' que pode ser extraído do processo: .ôG = c;um~x · - (Seção 19.5) Como .ôG = -nFE, 
o trabalho elétrico íttiJ máximo obtido a partir de uma célula voltaica é: 

7Vmáx = -nFE [20.21] 

A fem da célula, E, é um número positivo para uma célula voltaica, logo 1vmáx será wn número negativo para urna 
célula voltaica. O trabalho reaUzado por um sistema na sua vizinhança é indicado pelo sinal negativo de 1v. - (Se
çào 5.2) Assim, o valor negativo de 1vmrtx significa que uma célula voltaica realiza trabalho em sua vizinhança. 

Em uma célula eletrolítica usamos u.ma fonte externa de energia para realizar um processo eletroquímico não 

espontâneo. Nesse caso, õG é positivo e Ece1 é negativo. Para forçar a ocorrência do processo, precisamos aplicar um 
potencial externo, E•x•' que deve ser maior em módulo do que Ece1: E.,.1 > -EceJ· Por exemplo, se um processo espon
tâneo tem E<cl = -0,9 V, então o potencial externo Ecx1 deve ser n1aior que 0,9 V para que o processo se efetue. 

Quando um potencial ex temo Eext é aplicado a uma célula, as vizinhanças estão realizando trabalho no sistema. 
A quantidade de trabalho realizada é dada por: 

1u = nFE.,.1 
[20.22] 

Diferentemente da Equação 20.21, não existe s inal de menos na Equação 20.22. O trabalho calculado na Equa
ção 20.22 será um número positivo porque as vizinhanças estão realizando trabalho no sistema. A grandeza n na 
Equação 20.22 é a quantidade de rnatéria de elétrons forçada no sistema pelo potencial externo. O produto n x Fé a 
carga elétrica total fornecida ao sistema por uma fonte externa de eletricidade. 

O trabalho elétrico pode ser expresso em unidades de energia de watts multi plicadas pelo tempo. O watt (W) é 
uma unidade de potência elétrica (isto é, a taxa de gasto de energia). 

lW=lJ/s 

Assim, um watt-segtu1do é um joule. A unidade empregada pelos utensílios elétricos é o quilowatt-hora 
(kWh), igual a 3,6x 106 J. 

1 kWh = (1.000 W) (1 h) (
3

·
600 

s )(
1

J/s)=36x 106 J 
1 h 1 W I 

[20.23] 
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Usando essas considerações, podemos calcular o trabaJho máximo alcançável a partir das células voltaicas e o 
trabalho mínimo necessário realiza as reações eletrolíticas desejadas. 

COMO FAZER 20.18 

Calcule o nt'tnlero de quilowatt..<;-hora de eletricidade necessários para produzir 1,0x103 kg de alumínio pela eletrólise 
de AJ3• se a fem aplicada for 4,50 V. 

Solução 

Análise: dadas a massa de alumínio produzida a partir de Al~ e a voltagem aplicada, pede-se calcular a energia, em 
quilowatt-hora, necessária para a redução. 

Planejamento: a partir da massa de AJ, podemos calcular primeiro a quantidade de matéria de Al, depois o número 
de coulombs necessários para obter aquela massa. Podemos usar a Equação 20.22 (rv = nFE.-1) 1 onde11F é a carga total 
em coulombs e E .. , é o potencial ap.licado, 4,50 V. 

Resolução: primeiro, precisamos calcular nf, o número de coulombs necessários. 

CouJombs = (l,00 X 103 kg de AL) ( 1.000 g de AJ) ( 1 rnol de AJ J ( 3 F ) ( 96.500 e) 
1 kg de AI 27,0 g de AI 1 n1ol de AI 1 F 

= 1,07X10lO C 

Podemos agora empregar a Equação 20.22 para calcular 10. Ao fazermos isso, devemos aplicar vários fatores de con
versão, incluindo a Equação 20.23, que .fornece a conversão entre o quilowatt-hora e o joules: 

Quilowatt-hora = (1,07 x 101° C)( 4,50 V) ( 
1 J ) ( 1 

kWh6 J 
1 CV 3,6 x lO J 

= 1,34 xlO~ kWh 

Comen tário: essa quantidade de energia não in.clui a energia usada para extrair, transportar e processar o minério de 
alumínio nem para manter o banho de eletrólise fundido durante a eletrólise. Uma célula eletrolítica típica usada para 
reduzir o minério de aJumi11io em aJumlnio metálico tein apenas 40"/o de eficiência, co.m 60º/o da energia elétrica sendo 
dissipada como calor. Portanto, é necessário algo en1 tomo de 33 kWh de eletricidade para produzir 1 kg de alun1ínio. A 
indústria de alumínio conson1e aproximadamente 2°/o da energia elétrica gerada nos Estados Unidos. Uma vez que isso 
é usado principalmente para reduzir o alumínjo, reciclar esse metal economiza grandes quantidades de energia. 

PRATIQUE 

Calcule o número de quilowatts-hora de eletricidade necessários para produzir 1,00 kg de Mg a partir da eletrólise de 
MgCl2 fundido se a fem aplicada for 5,00 V. Suponha que o processo tenha 100% de eficiência. 

Resposta: 11,0 kWh 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

KI" a 298 K para fluoreto de ferro(ll) é 2,4x10-6. (a) Escreva a semi-reação que fornece os prováveis r.rodutos da redu
ção de dois elétrons de Fef2(s) em água. (b) Use o valor de K,,, e o potencial-padrão de redução de Fe ~(nq) para calcular 
o potencial-padrão de redução para a semj-reação do item (a). (e) Racionalize a diferença no potencial-padrão de re
dução para a semi-reação do item (a) com aquela para Fe2' (11q). 

Solução (a) O fluoreto de ferro(Il) é uma substância iônica que consiste em íons Fe~· e f'. Pede-se determinar onde 
dois e létrons poderia1n ser adicionados a FeFr Não podemos visualizar a acüçào de dois elétrons aos íons P- para 
formar F'-, logo parece provável que poderíamos reduzir os íons Fe" em Fe(s). Em conseqüência, supomos a seguinte 
semi-reação: 

FeF2(s) + 2e- --+ Fe(s) + 2r(nq) 

Em geral, a redução de uma substância iônica forn1a a espécie redtl2ida do cátion do sal. Vimos un1 exemplo desse 
tipo de reação ao inverso para a reação do anodo durante a descarga da bateria de chumbo e ácido: 

Pb(s) + SO/"(nq) Pb504(s) + 2e-

(b) O valor de K"' refere-se ao seguinte equilíbrio (Seção 17.4): 

FeF2(s) Fe2•(nq) + 2F(aq) K,,. = LFe2' J[F)2 =2,4x10..., 

Para relacionar esse valor ao potencial-padrão de redução no item (a), primeiro precisamos reconhecer que podemos 
escrever a reação em equilíbrio como a son1a de duas semi-reações. A etapa de redução é a reação do item (a), e a etapa 
de oxidação é a oxidação de Fe(s) a Pe2· (nq). 
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Redução: FeF2(s) + 2e--~ Pe(s) + 2F-(11q) E~=? 
Oxidação: Fe(s) Fe2•(11q) + 2e- E~ = -0,44-0 V 

Fef2(s) Fe2·(11q) + 2P-{aq) 

Observe que escrevemos as expressões para os vaJores de E~ para as duas semi-reações. O vaJor para a etapa de redu
ção é o que procuramos; o valor para a etapa de oxidação é obtido no Apêndice E. 
Em segundo lugar, podemos relacionar o valor de K

115 
à fem padrão, Eº, usando a Equação 20.1.8. De acordo com as 

semi-reações, 11. = 2, logo: 
2Eº 

logK =-
,,. 0,0592 

Resolvendo para Eº: 

Eº = t (0,0592) (log K,,.) = t(0,0592) (log 2,4 x 10~ 
= t (0,0592) (-5,62) = -0,166 V 

Assim, o valor muito pequeno de JS,. corresponde a um valor negativo de Eº. Finalmente, podemos calcular o valor de 

Eº a partir de E~ para as semi-reações, usando a Eqttação 20.10. A partir disso, podemos encontrar o vaJor de E!i para 
a a redução de FeF2: 

Eº = E~'<l (processo de redução)- E~ (processo de oxidação) 
-0,166 V= E~.i (processo de redução)-(-0,440 V) 

E~ (processo de ~edução) = (-0,440 V) + (-0,166 V) = -0,606 V 
(e) O potencial-padrão de redução para FeF2 (-0,606 V) é mais negativo do que aquele para Fe2

' (-0,440 V), logo a redu
ção de FeF2 éum processo menos favorável. Quando FeF2 é reduzido, não apenas reduz os íons Fe2

• , mas também que
bra o sólido iônico. Co1110 essa energia adicional deve ser superada, a redução de FeP2 é menos favorável do que a 
redução de Pe2

• . 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 20.1 Neste capítulo nos detive
mos na e letroquímica, ramo da química que relaciona a 
eletricidade com as reações químicas. A eletroquín1ica 
envolve :reações de oxirredução, também chamadas rea
ções redox. Essas reações envolvem uma variação no es
tado de oxidação de um ou ma.is elementos. Em toda 
reação de oxirredução uma substância é oxidada (seu 
estado de oxidação alunenta) e uma substância é reduzi
da (seu estado de oxidação diminui). A substância oxi
dada é chamada agente redutor, ou redutor, porque ela 
provoca redução de alguma outra substância. Analoga
mente, a substância reduzida é chan1ada agente oxida n
te, ou oxidante, uma vez que ela provoca a oxidação de 
a lguma outra si1bstância. 

Seção 20.2 Uma reação de oxirredução pode ser ba
lanceada dividindo-se a reação ern duas semi-reações, 
uma para a oxidação e outra para a redução. Uma 
semi-reação é uma equação química balanceada que in
dui os elétrons. Nas senu-reações de oxidação os elétrons 
estão do lado dos produtos (direita) na reação; podemos 
visualizar que esses elétrons são transferidos de uma 
substância quando ela é oxidada. Nas semi-reações os 
elétrons estão do lado dos reagentes (esquerda) na rea
ção. Cada semi-reação é balanceada separadamente, e as 
duas são unidas con1 os coeficientes apropriados para ba
lancear os elétrons em cada lado da equação. 

Seção 20.3 Uma célula voltaica (ou galvânica) usa 
uma reação de oxirredução espontânea para gerar ele-

tricidade. Em uma célula voltaica as semi-reações de 
oxidação e redução geralmente ocorrem em comparti
mentos separados. Cada compartimento tem uma su
perfície sólida cl1amada eletrodo, onde a semi-reação 
ocorre. O eletrodo onde ocorre a oxidação é chan1ado 
anodo; a redução ocorre no catodo. Os elétrons libera
dos no anodo fluem pelo circuito externo (onde eles rea
lizam trabalho elétrico) para o catodo. A neutralidade 
elétrica na solução é mantida pela migração de íons entre 
os dois compartimentos por um dispositivo como uma 
ponte salina. 

Seção 20.4 Uma célula voltaica gera uma força ele
tromotriz (fem) que movimenta os elétrons do anodo 
para o catodo pelo circuito externo. A origem da fem é 
uma diferença na energia potencial elétrica dos dois 
eletrodos na célula. A fem de u.ma célula é chamada 
potencial da célula, Ere1, e é medida em volts. O potencial 
da célula sob condições-padrão é chamado de fem pa
drão ou potencial-padrão da célula e é denominado E;1 . 

Um potencial-padrão de redução, E:i, pode ser 
atribuído para uma semi-reação individual. Isso é 
atingido quando se compara o potencial da semi-rea
ção àquele do eletrodo-padrão de hidrogênio (EPH), 
definido para ter E:i = O V e baseado na seguinte 
semi-reação: 

lW(aq, 1mol/L)+2e- --. H2(g, 1 atm) E~'!! =O V 
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O potencial-padrão da célula de uma célula voltaica 
é a diferença entre os potenciais-padrão de redução das 
semi-reações que ocorrem no catodo e no anodo: E~1 = 
E::i (catodo) - E:i (anodo). O valor do E:i é positivo 
para uma célula voltaica. 

Para uma semi-reação de redução, E:i é uma medida 
da tendência de a redução ocorrer; quanto mais positi
vo o valor para E:i , maior a tendência de a substância 
ser reduzida. Portanto, E:i fornece uma medida da for
ça oxidante de uma substância. O fl(1or (F:J tem o valor 
mais positivo de E:i e é o agente oxidante mais forte. 
As substâncias que são agentes oxidantes fortes levam a 
produtos que são agentes redutores fracos, e vice-versa. 

Seção 20.5 A fem, E, está relacio11ada com a varia
ção na energia livre de Gibbs, ôG: ôG =- nFE, onde 11 é 
o número de elétrons transferidos durante o processo 
de redução e Fé uma unidade chamada de faraday. O 
faraday é a quantidade de carga em 1 .mol de elétrons: 
1 F = 96.500 C/mol. Como E está relacionado ao ôG, o 
sinal de E indica se um processo redox é espontâneo: E 
> O indica um processo espontâneo, e E < O indica um 
processo não espontâneo. 

Seção 20.6 A fem de un1a reação redox varia com a 
temperatura e com as concentrações dos reagentes e 
produtos. A equação de Nems t relaciona a fem sob 
condições não-padrão e o quociente de reação Q: 

E= Eº - (RT/nF) ln Q = Eº - (0,0592/n) log Q 

O fator 0,0592 é válido quando T = 298 K. Uma pilha 
de concentração é uma célula voltaica na qual a mesma 
semi-reação ocorre tar1to no anodo quanto no catodo, 
mas com diferentes concentrações dos reagentes em 
cada compartimento. 

No equilíbrio, Q = K,,
1 

e E = O. A fem padrão está 
conseqüentemente relacionada com a co.nstante de 
equilíbrio. A 298 K, a relação é: 

log K"I = n Eº / 0,0592 

Seção 20.7 Uma bateria ou pilha é uma fonte de 
energia eletroquímica fechada que con tém uma ou mais 
células voltaicas. As baterias são baseadas em uma va
riedade de diferentes reações redox. Várias baterias ou 
pilhas comuns foram abordadas. A bateria de chumbo e 

Exercícios 

Reações de oxirredução 

20.J (a) O que significa o termo oxidaçifo? (b) En1 qual lado 
de uma semi-reação de oxidação os elétrons aparecem? 
(c) O que significa o termo oxidante? 

20.2 (a) O que significa o termo rcduçiio? (b) Em qual lado de 
uma semi-reação de redução os elétrons aparecem? 
(c) O que significa o termo redutor? 

20.3 En1 cada un1a das seguintes equações de oxirredução ba
lanceadas, identifique os elementos que sofrem variações 

ácido, a bateria de níquel-cádmio, a bateria níquel-hi
dreto metálico e a bateria de íon titio são exempl.os de 
baterias recarregáveis. A pilha seca alcalina comum não 
é recarregável. As células de combus tível são células 
voltaicas que utilizam reações redox envolvendo com
bustíveis convencionais, como H2 e CH4• 

Seção 20.8 Os princípios eletroquímicos ajudam•nos 
a entender a corros ão, reações redox indesejáveis nas 
quais um metal é atacado por alguma substância em 
seu ambiente. A corrosão do ferro em ferrugem é pro
vocada pela presença de água e oxigênio, e é acelerada 
pela presença de eletrólitos, como os sais nas ruas. A 
proteção de um metal que o coloca em contato com ou
tro metal que sofre oxidação mais facilmente é chamada 
proteção catódica. O ferro galvanizado, por exen1plo, é 
revestido com uma fina camada de zinco; porque o zin
co é mais facilmente oxidado q ue o ferro, o zinco ftu1cio
na como um anodo de sacrifício na reação redox. 

Seção 20.9 Uma reação de eletrólise, realizada em 
uma céluJa eletrolítica, emprega uma fonte externa de 
eletricidade para dirigir Luna reação eletroqtún1ica 11ão 
espontânea. O terminal negativo da fon te externa é co
nectado ao catodo da célula, e o terminal positivo ao 
anodo. O meio qtte transporta a corrente na célula ele
trolítica pode ser um sal fundido ou un1a solução de ele
trólito. Os produtos da eletrólise podem geralmente ser 
previstos comparando os potenciais de redução associ
ados aos possíveis processos de oxidação e redução. Os 
eletrodos em uma célula eletrolítica podem ser ativos, o 
que significa que o eletrodo pode estar envolvido na re
ação de eletrólise. Os eletrodos ativos são importantes 
na galvanoplastia e nos processos metaJ(trgicos. 

A quantidade de substâncias formadas durante a 
eletrólise pode ser calculada considerando o número de 
elétrons envolvidos na reação redox e a quantidade de 
carga elétrica que passa na célu la. A quantidade máxi
ma de traball10 elétrico produzido por uma célula vol
taica é detern1inada pelo produto da carga fornecida, 
nF, pela fem, E: wm,. = 11FE. O trabalho realizado em 
uma eletrólise é dado por 1u = nFE._1, onde E._. é o po
tencial externo aplicado. O watt é a unidade de potên
cia: 1 W = 1 J / s. O trabalho elétrico é normalmente me
dido em qui lowatts-hora. 

no número de oxidação e indique o valor da variação 
em cada caso. 
(a) 120 5(s) + SCO(g) l2(s) + SC02(g) 
(b) 2Hg2~(aq) + N1H,1(aq) 2Hg(I) + N 2(g) + ~(aq) 
(c) 3~S(aq) + 2H"(aq) + 2N03-(aq) -~ 

3S(s) + 2NO(g) + 4H20(/) 
(d) Ba2+(aq) + 20H-(aq) + H20 2(aq) + 2Cl02(aq) -~ 

Ba(CIOJ 2(s) + 2H20(/) + 0 2(g) 



20.4 Tndique se as seguintes equações balanceadas envol
ve1n oxirredução. Caso envolvam, identifique os ele
mentos que sofrem variações no número de oxidação. 
(a) PBr3(/) + 3fii0(/) ~P03(nq) + 3HBr(nq) 
(b) Nal(nq) + 3.HOCl(nq) Nal03(nq) + 3HCl(nq) 
(e) 3S02(g) + 2HN03(nq) + 2H20(/) -~ 

3H2S04(nq) + 2NO(g) 
(d ) 2H2S04(nq) + 2NaBr(s) -~ 

Br2(/) + S02(g) + Na2SO~(nq) + 2H20(/) 
20.5 A 900 "C o vapor de tetracloreto de titânio reage com 

magnésio fundido para formar titânio metálico sólido e 
cloreto de magnésio fundido. (a) Escreva uma equação 
balanceada para esta reação. (b ) Qual substância é ore
dutor e qual é o oxidante? 

20.6 A hidrazina (N2H4) e o tetróxido de dinitrogênio {N20 4) 

formam uma mistura a uto-ignitora que tem sido utili
zada co1no propulsor de foguetes. Os produtos da rea
ção são N 2 e fiiO. (a) Escreva unla equação qLúmica 
balanceada para essa reação. (b) Qual substância fun
ciona como agente redutor e qual funciona como agen
te oxidante? 

20.7 Complete e faça o balanceamento das seguintes serni
reações. Em cada caso, indique se ocorre oxidação ou 
redução. 
(a) Sn 2• (nq) Sn 44 (nq) 
(b) Ti02(s) Ti2' (11q) (1n eio ácido) 
(e) ao~·(nq) cr(aq) (meio ácido) 
(d) OH"(nq) 0 2(g) (meio básico) 
(e) 5032-(nq) so}-(nq) (meio básico) 

20.8 Complete e faça o balanceamento das seguintes 
semi-reações. En1 cada caso, indique se ocorre oxidação 
o u redução. 

Células voltaicas; potencial da célula 

20.11 (a) Quais são as similaridades e as diferenças entre a Fi
gura 20.3 e a Figura 20.4? (b) Por que os íons Na• foram 
desenhados en1 um co1npartimento catódico quando a 
célula volta ica mostrada na Figura 20.5 funcionava? 

20.12 (a) Qual é o papel do disco de vidro poroso mostrado 
na Figura 20.4? (b) Por que os íons de NO; migram 
para o compartimento an6dico quando a célula voltai
ca mostrada na FiguTa 20.5 funciona? 

20.13 Uma célula voltaica similar àquela mostrada na Figura 
20.5 é construída. Un1 compartimento de eletrodo con
siste em uma lâmina de prata colocada em uma solução 
de AgN03, e o outro tem uma lâmina de ferro colocada 
em uma solução de FeC12• A reaç~o completa da célula é 

Fe(s) + 2Ag*(aq) Fe-'(11q) + 2Ag(s) 
(a) Escreva as semi-reações que ocorrem nos dois com
partimentos de eletrodo. (b) Qual eletrodo é o an6dico 
e qual é o catódico? (e) Indique os s inais dos eletrodos. 
(d) Os elétrons passam d o eletrodo de prata para o ele
trodo de ferro ou do ferro para o de prata? (e) Em quais 
sentidos os cátions e ãnions migram pela solução? 

20.14 Uma cê.lula voltaica similar àquela mostrada na Figura 
20.5 é construída. Um compartimento de eletrodo con
siste em uma lâmina de alumínio colocad a em uma so
lução de Al(N03)3' e o outro tem uma lân1ina de níquel 
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(a) Mo3~(nq) Mo(s) 
(b) .l-lzS03(nq) S0,2"(aq) (meio ácido) 
(e) N03-(11q) NO(g) (meio ácido) 
(d ) M.n2~(nq) Mn02(s) (meio básico) 
(e) Cr(OH)3{s) Cro/-(nq) (meio básico) 

20.9 Con1plete e faça o balanceamento das seguintes equa
ções e iden tifique os agentes de oxidação e de redução: 
(a) C r20 / "(nq) + r(aq) C r3. (nq) + lO; (nq) 

(.meio ácido) 
(b) Mn04"(nq) + CH30 f-I(aq) -~ Mn2+(aq) + HCOzH(nq) 

(meio ácido) 
(e) I2(s) + OCr(nq) --+ IO; (aq) + Cr(aq) (meio ácido) 
(d) ASz0 3(s) + N03-(11q) H 3As04(11q) + N 20 3(aq) 

(meio ácido) 
(e) Mno~-(11q) + Br"(nq) --+ Mn02(s) + BrO; (aq) 

(meio básico) 
(f) Pb(OH)~2-(nq) + CI0-(11q) -~ Pb02(s) + Cr(nq) 

(meio básico) 
20.10 Con1plete e faça o balanceamento das seguintes equa

ções, e identifique os ar.entes de oxidação e de redução: 
(a) N02-(aq) + Cr20 7 · (nq) CrJ. (11q) + NO; (nq) 

(meio ácido) 
(b) As(s) + CJ03 (nq) --+ H 3As03(nq) + HC10(nq) 

(meio ácido) 
(c) Cr20 7 2-(aq) + CH30H(aq) -~ HC02H(aq) + Cr:1+(nq) 

(meio ácido) 
(d ) Mn04-(nq) + a -(nq) -~ Mnz.(nq) + Cl2(aq) 

(n1eio ácido) 
(e) H20 2(nq) + Cl02(11q) -~ CI02-(11q) + 0 2(g) 

(meio básico) 
(f) H 20 2(nq) + C l20 7(nq) --+ 002-(nq) + 0 2(g) 

(meio básico) 

colocada em wna solução de NiSO~. A reação completa 
da célula é: 

2Al(s) + 3Nii+(nq) 2Al34(11q) + 3Ni(s) 
(a) Escreva as semi-reações que ocorrem nos dois com
partimentos do eletrodo. (b) Qual eletrodo é o anódico 
e qual é o ca tódico? (e) Indique os sinais dos eletrodos. 
(d) Os elétrons passan1 do eletrodo de alumínio para o 
e letrodo de n íquel ou do de níquel para o de alumínio? 
(e) Em quais sentidos os cátions e ân.ions rnigran1 pela 
solução? 

20.15 (a) O que significa o termo força t?ielro1notriz? (b) Qual é 
a definição de volt? (e) O que significa o termo potencinl 
da céluln? 

20.16 (a) Qual eletrodo na FiguTa 20.4 corresponde à energia 
potencial mais alta para os elétrons? (b) Quais são as uni
dades para potencial elétrico? De que forma essa unidade 
se relaciona ii energia expressa e1n joules? (e) O que há 
de especial em um potencial de célula-padrão? 

20.17 (a) Escreva a senú-reação que ocorre em um eletrodo de 
hidrogênio quando ele serve como um catodo de uma 
célula voltaica. (b) O que é padrão em um eletrodo-pa
drão de hidrogênio? (e) Qual é o papel da lâmin a de 
platina em un1 eletrodo-padrão de hidrogênio? 

20.18 (a) Escreva a semi-reação que ocorre em um eletrodo de 
hidrogênio quando ele serve como anodo de uma célu-
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la voltajca. (b) O eletrodo de platina em um EPH é pre
parado especialmente para ter uma área de superfície 
grande. Proponha uma razão para isso ser feito. (e) Faça 
um esboço de um eletrodo-padrão de hldrogênio. 

20.19 (a) O que é um pote11cial-padrtio de redução? (b) Qual é o 
potencial-padrão de redução de un1 eletrodo-padrão 
de h idrogênio? (c) Com base no potencial-padrão de re
dução listado no Apêndice E, q ual é o processo mais fa
vorável: a redução de Ag•(aq) em Ag(s) ou a redução de 
Sn2•(aq) em Sn(s)? 

20.20 (a) Por que é impossível medir o potencial-padrão de 
redução de uma única semi-reação? (b) Descreva como 
o potencial-padrão de redução de uma semi-reação 
pode ser determinado. (e) Utilizando os dados do 
Apêndice E, determine qual é a redução mais desfavo
rável: Cd2. (aq) em Cd(s) ou Ca2•(aq) enl Ca(s) 

20.21 Uma célula voltaica que usa a reação: 
TI:i.+(aq) + 2Cri•(aq) Tl"(aq) + 2CrJ-.(aq) 

ten1 potencial-padrão de célula n1edido de +l,19 V. 
(a) Escreva as duas reações das semicélulas. (b) 

Usando os dados do Apêndice E, determine E~ para a 
redução de Tl3+(aq) em T l+(aq)? (c) Faça o esboço da célu
la voltaica, rotule o anodo e o catodo, e indique o sentido 
do fluxo de elétrons. 

20.22 Unia célula voltaica que usa a reação: 
PdCl}-(aq) + Cd(s) Pd(s) + 4Cl-(nq) + Cd2•(nq) 

tem potencial-padrão de célula medido de + 1,03 V. 
(a) Escreva as duas reações das semicélulas. (b) Usan
dó os dados do Apêndice E, detennine E~ para a rea
ção envolvendo Pd. (c) Faça o esboço da célula voltaica, 
rotule o anodo e ó catodo e indique a direção do fluxo 
de elétron. 

20.23 Utilizando os potenciais de redução padrão (Apêndice 
E), calcule a fem padrão para cada uma d<ls seguintes 
reações: 
(a) Cl2(g) + 2.r(aq) 2cr(nq) + 12(s) 
(b) Ni(s) + 2Ce4•(aq) Ni2' (aq) + 2Ce3· (aq) 
(c) Fe(s) + 2Fe:i.+(aq) 3Fe2' (aq) 
(d ) 2Al3"(nq) + 3Ca(s) 2Al(s) + 3Ca2 '{aq) 

20.24 Utilizando os dados do Apêndice E, calcule a fem pa
drão para cada uma das seguintes reações: 
(a) H2(g) + P2~) 2tr(nq) + 2F(aq) 
(b) Cu(s) + Ba ' (nq) Cu2' (nq) + Ba(s) 
(e) 3Fe2' (aq) Fe(s) + 2Fe3+(aq) 
(d ) Hg/' (nq) + 2Cu' (nq) 2Hg(/) + 2Cu2' (nq) 

20.25 Os potenciais-padrão de redução d as seguintes se
mi.-reações são dados no Apêndice E: 

Ag+(nq) +e- Ag(s) 
Cu2 ' (nq) + 2e- Cu(s) 
Ni2"(aq) + 2e· Ni(s) 
Cr3' (aq) + 3e- Cr(s) 
(a) Detemüne qual combinação dessas reações de semi
células leva à reação de célula com a maior fen1 positiva 
de célula e calcule o valor. (b) Determine qual combinação 

Agentes oxidantes e redutores; espon taneidade 

20.31 (a) Para um redutor forte, E~1 deve ser positivo ou ne
gativo? (b) Os agentes de redução são encontrados no 
lado esquerdo ou direito das semi-reações de redução? 

dessas reações de semicélula leva à reação de célula com a 
menor fem positiva de célula e calcule o valor. 

20.26 Dadas as seguintes semi-reações e os potenciais-padrão 
de redução associados: 
AuBr~·(aq) + 3e- Au(s) + 4Br(nq) E~..i =-0,858 V 
Eu3-(nq) +e- E u2' (nq) E~..:i =-0,43 V 
io-(aq) + H20(/) + 2e- 1- (nq) + 201-r(aq) 

E~, = +0,49 V 
Sn2•(aq) + 2e- Sn(s) E~= -0,14 V 
(a) Escreva a reação de célula para a combinação dessas 
reações de semicélula que leva à maior fem positiva de 
célula, e calcule o vaJor. (b) Escreva a reação de célula 
para a combinação de reações de semicél.ula que leva à 
menor fem positiva de célula e calcule o valor. 

20.27 As semi-reações em uma célula voltaica são as seguin
tes (ou seus inversos): 

Sn4-(nq) + 2e- Sn2' (nq) 
Mn04-(nq) + SH'(aq) +Se- Mn2+(nq) + 4H20(/) 

(a) Consultando o Apêndice E, selecione o processo de 
redução que seja mais favorável. (b) Qual reação ocorre 
no catodo da célula? (e) Qual reação ocorre no anodo? 
(d) Escreva uma equação balanceada para a reação com
pleta da célula. (e) Qual é o potencial-padrão da célula? 

20.28 Uma célula voltaica similar à mostrada na Figura 20.11 é 
construída. Um compartimento de eletrodo tem uma lâ
mina de aluminio em contato com uma solução de 
Al(NO:J:i- e o outro é u1n eletrodo-padrão de hidrogênio. 
(a) Consultando a Tabela 20.1 ou o Apêndice E, escreva 
as semi-reações envolvidas e determine qual eletrodo é o 
anodo e qual é o catodo. (b) A lâmina de alumínio 
ganhará ou perderá massa quando a célula funcionar? 
(e) Escreva uma equação balanceada para a reação 
completa da célula. (d) Qual é a fen1 padrão da célula? 

20.29 Uma solução de 1 mol/L de Cu(N03h é colocada em 
u1na proveta com uma lâmina de Cu metálico. Uma so
lução de 1 mol / L de SnSO~ é colocada em uma segunda 
proveta com uma lâmina de Sn metálico. As duas pro
vetas são conectadas por uma ponte salina, e os dois 
eletrodos de metal são ligados por fios a um voltímetro. 
(a) Q ual eletrodo funciona como a nodo e qual funciona 
como catodo? (b ) Qual eletrodo ganha massa e qual 
perde massa enquanto a reação da célula ocorre? (e) 
Escreva a equação para a reação completa da célula. (d ) 
Qual é a fem gerada pela célula sob condições-padrão? 

20.30 Uma célula voltaica consiste em uma lâmina de chum
bo metálico en1 uma solução de Pb(N03) 2 en1 uma pro
veta, e na outra proveta um eletrodo d e platina é imerso 
en1 LLma solução de NaCI, com gás de 0 2 borbulhando 
ao redor do e letrodo. As duas provetas são conectadas 
por meio de uma ponte salina.(a) Qual eletrodo fun
ciona como anodo e qual funciona 00010 catodo? (b) O ele
trodo de Pb ganha ou perde massa enquanto a reação da 
célula ocorre? (c) Escreva a equ ação para a reação 
completa da célula. (d) Qual é a fem gerada pela célu
la sob condições-padrão? 

20.32 (a) Você esperava encontrar um oxidan te forte .mais aci
ma ou mais abaixo na Tabela 20.1? (b) Você esperava 
encontrar um oxidante no lado esquerdo ou no lado di
reito de uma semi-reação de redução? 



20.33 Para cada um dos seguintes pares de substâncias, use 
os dados do Apêndice E para escolher o agente oxidan
te mais forte: 
(a) C~(g) ou Br2(/) 

(b) Ni-' (aq) ou Cd2 ' (aq) 
(c) Br03-(aq) ou l03-(aq) 
(d) H20 2(aq) ou 0 3(g) 

20.34 Para cada um dos seguintes pares de substâncias, use 
os dados do Apêndice E para escolher o agente redutor 
mais forte: 
(a) Fe(s) ou Mg(s) 
(b) Ca(s) ou Al(s) 
(e) H.z(g, meio ácido) ou HzS (g) 
(d) H2S03(nq) ou fliC20 4(nq) 

20.35 Usando os dados do ApêJ1dice E, determine se cada 
uma das seguintes s ubs tâncias é provável. de funcio
nar como um oxidante ou como um redutor: (a) Cl2(g); 
(b) Mn04-(aq, meio ácido); (e) Ba(s); (d) Zn(s). 

20.36 Cada uma das seguintes substâncias é provável de 
funcionar como um oxidante ou como um redutor: 
(a) a(s); (b) 0 3(g); (e) Ce3 •(aq); (d) Sn2+(aq)? 

20.37 (a) Supondo condições-padrão, organize as seguintes 
espécies em ordem crescente de força con10 agentes 
oxidantes em solução ácida: Cr20 /", H20 v Cu2+, Cl2, 

0 2• (b) Coloque as seguintes espécies em ordem cres
cente de força como agentes redutores em meio ácido: 
Zn, r, Sn2

' , H 20 2, AI. 
20.38 Com base nos dados do Apêndice E, (a) qual dos se

guintes é o agente oxidante mais forte, e qual é o mais 
fraco em meio ácido: Ce""', Br2, H 20v Zn? (b) Qual das 
seguintes espécies é o agente redutor mais forte e quaJ é 
o mais fraco em meio ácido: P-, Zn, N 2H,+, 12, NO? 

20.39 O Eotencial-padrão de redução para a redução de 
Eu' -(aq) para Eu2•(aq) é -0,43V. Usand o o Apêndice E, 

Fem e concentração 
20.45 (a) Sob quais circunstâncias a equação de Nernst é apli

cável? (b) Qual é o valor numérico do quociente de rea
ção, Q, sob condições-padrão? (c) O que acontece à fem 
de uma célula se as concentrações dos reagentes forem 
aumentadas? 

20.46 (a) Uma célula voltaica é construída com todos os rea
gentes e produtos em seus es tados-padrão. Essa con
dição permanecerá enquanto a célula funcionar? Justi
fique sua resposta. (b) Qual é o significado do fator 
'0,0592 V'na equação de Ne.rnst? (c) O que acontece à 
fen1 de uma cê.lula se as concentrações dos produtos 
forem aumentadas? 

20.47 Qual é o efeito na fem da célula mostrada na Figura 
20.11 de cada uma das seguintes variações? (a) A pres
são do gás H 2 é aun1entada no con1partin1ento catódico. 
(b) O nitrato de zinco é adicionado ao compartimento 
anódico. (c) O hidróxido de sódio é adicionado ao com
partimento catódico, diminuindo [H•). (d) A área do 
anodo é duplicada. 

20.48 Uma célula voltaica utiliza a se~inte reação: 
Al(s) + 3Ag+(aq) Al3. (aq) + 3Ag(s) 

Qual é o efeito na fem da célula de cada uma das se
guintes variações? (a) A água é adicionada ao compar-
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qual das seguintes substâncias é capaz de reduzir 
Eu3•(aq) para Eu2'(a11) sob condições-padrão: AI, Co, 
H20 v N2H5' , H2~04? 

20.40 O potencial-padrão de redução para a redução de 
Ru04"(aq) para Ru04

2~(aq) é +0,59V. Usando o Apêndi
ce E, qual das seguintes substâncias pode oxidar 
RuO/ "(aq) para Ruo~-(aq) sob condições-padrão: 
Cr20 /-(aq), CI0-(11q), Pb +(aq), ti(s), Ni2•(11q)? 

20.41 (a) Qual é a relação entre a fem de un1a reação e sua es
pontaneidade? (b ) Quais das reações no Exercício 20.23 
são espontâneas sob condições-padrão? (c) Qual é tJ.C' 
a 298 K para cada wna das reações no Exercício 20.23? 

20.42 (a) Qual é a relação entre a fem de uo1a reação e a varia
ção da energia Livre de Gibbs? (b ) Quais das reações no 
Exerdcio 20.24 são espontâneas sob condições-padrão? 
(e) Calcule a variação-padrão de energia livre a 25º C 
para cada uma das reações no Exercício 20.24. 

20.43 Dadas as seguintes sen1.i-reações de redução: 
Fe3+(11q) +e· Fe2' (aq) E~,1 = +0,77 V 
S20 6

2"(aq) + 4H'(aq) + 2e- 2HzS03(aq) 
E!.= +0,60 V 

N 20(aq) + 2H . (aq) + 2e- N2(g) + H 20(1) 
E~..i= - 1,77 V 

vo2•(aq) + 2H•(11q) +e· vo2•(aq) + H 20(/) 
E!.= +1,00 V 

(a) Escreva as equações qui.micas balanceadas para a 
oxidação de Fe(aq) por SzO/"(aq), por N20(aq) e por 
V02+(aq). (b) Calcule tJ.Gº para cada reação a 298 K. 

20.44 Para cada uma das seguintes reações, escreva wna 
equação balanceada, calcule a fem e calcule tJ.Gº a 298 K. 
(a) O íon iodeto aquoso é oxidado para !i(s) por 
Hg2

2•(aq). (b) Em ácido, o íon cobre(l) é oxidado para 
íon cobre(ll) pelo fon nitrato. (e) Em n1eio básico, 
Cr(OH)J(s) é oxidad o para CrO/ "(nq) por ClO-(aq). 

timento anódico, diluíndo a solução. (b) O tamanho do 
eletrodo de alumínio é aumentado. (e) Uma solução de 
AgN03 é adicionada ao compartimento catódico, au
mentando a quantidade de Ag+, sen1 mudar sua con
centração. (d) HCI é adicionado à solução de AgNO:i
precipitando um pouco de Ag• como AgCl. 

20.49 Uma célula voltaica é construída, a qual usa a seguinte 
reação e funciona a 298 K: 

Zn(s) + Ni2
' (aq) Zn2 •(aq) + Ni(s) 

(a) QuaJ é a fem dessa célula sob condições-padrão? 
(b ) Qual é a fe1n dessa célula quando [Ni2

. ) = 3,00 
mol/L e [Zn2•1=0,100 mol/ L? (c) QuaJ é a fem da célu
la quando [Niz.] = 0,200 mol/Le [Zn2•1 =0,900 mol/L? 

20.50 Uma célula voltaica utiliza a seguinte reação e opera a 
298 K: 

3Ce~'(aq) + Cr(s) 3Cel+(aq) + Cr3. (aq) 
(a) Qual é a fem dessa célula sob condições-padrão? (b) 
Qual é a fem dessa célula quando [Ce~·l = .2,0 mol/L, 
(Ce3

• ) =0,010 mol/L e [Cr3• ) = 0,010 mol /L? (c) Qual é a 
fem da célula quando [Ce~'] = 0,35 mol/ L, [Ce3• ] = 0,85 
mol/L e [Cr3'] = 1,2 mol / L? 

20.51 Uma célula voltaica utiliza a seguinte reação e funciona 
a 298 K: 
4Fe2-(aq) + 0 2(g) + 4H' (nq) 4Fe3+(aq) + 2H20(/) 
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(a) Qual é a fem dessa célula sob condições-padrão? (b) 
Qual é a fem dessa célula quando íFe2·1 = 3,0 mo.l/L, 
[Fe3

• ] =0,0lO mol /L, P0 , = 0,50atm e o pH da solução no 
compartimento catódico é 3,00? 

20.52 Uma célu la voltaica utiliza a seguinte reação e opera a 
20 °C: 

2Pe;i.. (aq) + f'!2(g) 2Fe2
' (aq) + 2W(aq) 

(a) Qual é a fem dessa célula sob condições-padrão? (b) 
Qual é a fem para essa célula q uando [Fe3

' ] = 1,50 
mol / L, PH , = 0,50 atm [Fe21=0,0010 mol/ L e o pH nos 
dois compartimentos é 5,00? 

20.53 Uma célula voltaica é construída coJn dois eletrodos 
Z112'-Zn. Os do.is compartimentos de célula têm LZn2

' ) 

= 5,00 mol/L e [Zn2•1 = 1,00 x 10·2 mol/l, respectiva
mente. (a) Qual eletrodo é o anodo da célula? (b) Qual é 
a fem padrão da célula? (c) Qual é a fem da célula para 
as concentrações dadas? (d ) Para cada eletrodo, deter
mine se fZn2

' ] aumentará, diminuirá ou se manterá o 
mesmo à medida que a célula funciona. 

20.54 Uma célula voltaica é constru(da com dois eletrodos de 
cloreto de prata-prata, cada um deles baseado na se
guinte semi-reação: 

AgO(s) +e- Ag(s) + Cr(aq) 
Os d ois compartimentos de célula têm f 01 = 0,0150 
mol /L e [Cr] = 2,55 mol /L, respectivamente. (a) Qual 
eletrodo é o catodo da célula? (b) Qual é a fen1 padr ão 
da célula? (c) Qual é a fem da célula para as concentra
ções dadas? (d) Para cada eletrodo, determine se (01 
aumentará, d i1ninuirá ou se manterá o mes mo à medi
da que a célula funciona. 

20.55 A célula na Figura 20.11 poderia ser usada para forne
cer tuna medida do pH no compartimento catódico. 
Calcule o pH da solução do compartimento catódico se 

Baterias o u p ilhas; corrosão 

20.61 (a) O que é unia pillin? (b) Qual é a diferença entre uma 
pilha prh11ária e uma sec1111dárin? (e) Determinado dispo
sitivo requer urna fonte elétrica portátil de 7,5 V. Será 
possível usar uma única pilha com base em uma únjca 
cé lu_la vol taica como a força elétrica? Explique. 

20.62 (a) O que acontece à fem de uma pilha quando ela é usa
da? (b) As pilhas alcalinas de tamanhos AA e D são am
bas pilhas de 1,5 V que têm base nas mesmas reações de 
eletrodo. Qual é a principal diferença entre as duas pi
lhas? Qual aspecto do desempenho é mais afetado por 
essa diferença? 

20.63 Durante um período de descarga de uma bateria de 
chumbo e ácido, 382 g de Pb do anodo são convertidos 
em PbS04(s). Qual massa de Pb02 é reduzida no catodo 
durante esse mesmo período? 

20.64 Durante a descarga de u1na pilha alcalina, 12,9 g de Zn 
são consumidos n o anodo da pilha. Qual massa de 
Mn02 é reduzida no catodo durante essa descarga? 

20.65 Marcapassos normalmente utilizam baterias de 'botão' 
de cromato de lítio e prata. A reação completa da célula é: 

2Li(s) + Ag2Cr0is) Li2Cr04(s) + 2Ag(s) 
(a) O lítio metálico é o reagente em um dos eletrodos da 
bateria. Ele é o anodo ou o catodo? (b) Escolha as duas 
semi-reações do Apêndice E que n1ais se aproxi111n111 às 

a fem da célula a 298 K é +0,684 V quando [Zn2
' ) = 0,30 

M e a Pu, = 0,90 atm. 
20.56 Cons tróf-se uma célula voltaica baseada n a seguinte 

reação: 
Snª'(aq) + Pb(s) Sn(s) + Pb2•(11q) 

(a) Se a concentração de Sn2
• no compartimento catódico 

é 1,00 n1ol/Le a célula gera un1a fen1 de +0,22 V,qual éa 
concentração de Pb1

' no compartimento anódico? (b) Se 
o compartimento anódico contem LSO/ l = 1,00 mol/L 
em equilíbrio com Pb504(s), qual é o KP< de PbS04? 

20.57 Usando os potenciais-padrão de redução listados no 
Apêndice E, calcule a constante de equilíbrio para cada 
uma das se~intes reações a 298 K: 
(a) Fe(s) + Ni2•(nq) Fe2•(nq) + Ni(s) 
(b) Co(s) + 2H•(aq) ) Co2•(aq) + H 2(g) 
(c) lOBr"(nq) + 2M.n04-(aq) + 16H~(aq) -~ , 

2Mn-' (aq) + 8H20(/) + 5Br2(/) 

20.58 Usando os potenciais-padrão de redução listados no 
Apêndice E, calcule a constante de equilíbrio para cada 
uma das seguintes reações a 298 K: 
(a) 2vo2•(aq) + 4H ' (aq) + 2Ag(s) 

2vü'· (aq) + 2H20(1) + 2Ag .. (aq) 
(b) 3C.e~'(aq) + Bi(s) + H 20(/) -~ 

3Ce:i+(aq) + BiO+(aq) + 2H"(aq) 
(e) N2H5' (aq) + 4Fe(CN)63+(aq) -~ 

N2(1f) + 5W(nq) + 4Fe(CN)6~-(nq) 
20.59 Uma célula tem fem padrão de +0,177 V a 298 K. Qual é 

o valor da constante d e equi!Jbrio para a reação da célu
la (a) se 11 = 1? (b ) se /1 = 2? c) se 11 = 3? 

20.60 A 298 K, uma reação de célula tem fem padrão de +o,17 V. 
A constante d e equilíbrio p ara a reação da célula é 5,5 x 
10~. Qual é o valor de 11 para a reação da célula? 

reações que ocorrem na bateria. Qual fem padrão seria 
gerada pela célula voltaica com base nessas se
mi-reações? (e) A bateria gera uma fem de +3,5 V. Quão 
próxin10 é este valor do valor calculado no item (b)? 

20.66 As pilhas secas de óxido de mercúrio são comumente 
usadas onde uma densidade de alta energia é requeri
da, como em relógios e câm eras. As duas semi-reações 
da célula que ocorrem. na pilha são: 

HgO(s) + H20(1) + 2e· Hg(I) + 20J-r(aq) 
Zn(s) + 20f'r(nq) ZnO(s) + H20(/) + 2e-

(a) Escreva a reação completa da célula. (b) O valor de 
E~..i para a reação do catodo é +0,098 V. O potencial to
tal da célula é +1,35 V. Supondo que a mbas as semicé
lulas operam sob condições-padrão, qual é o potencial 
padrão de redução para a reação do a nodo? (c) Por que 
o potencial da reação do anodo é diferente do que seria 
esperado se a reação ocorresse em um meio ácido? 

20.67 (a) Suponha que uma pilha alcalina seja manufaturada 
usando cádmio metálico em vez de zinco. Que efeito 
isso teria na fem da pilha? (b) Qual a vantagen1ambien
tal obtida pelo uso de baterias de n íquel-hidreto metá
li.co sobre as baterias de níquel-cádmio? 

20.68 (a) As pilhas de lítio não-recarregáveis usadas para fo
tografia utilizam Htio metálico como anodo. Quais as 



vantagens que podem haver no uso de ütio em vez de 
zinco, cádmio, chumbo ou níquel? (e) A bateria de lítio 
recarregável não usa lítio metálico como material de 
eletrodo. No entanto, ela ainda oferece uma vantagem 
substancial sobre as pilhas baseadas e1n níquel. Por que 
é esse o caso? 

20.69 (a) Escreva as reações do anodo e do catodo que cau
sam a corrosão de ferro metálico para ferro(II) aquoso. 
(b) Escreva as semi-reações balanceadas envolvidas na 
oxidação ao ar de Fe2•(aq) para Fe20 3 ·3~0. 

20.70 (a) Com base no potencial-padrão de redução, você es
perava que o cobre metálico oxidasse sob condições
padrão na presença de íons de oxigênio e hidrogêruo? 
(b) Quando a Estátua da Liberdade foi reformada, es-

Eletrólise; trabalho elétrico 

20.73 (a) O que é eletrólise? (b) As reações de eletrólise são ter
modinan1icamente espontâneas? Justifique s ua respos
ta. (e) Qual processo ocorre no anodo na eletróHse de 
NaCI fundido? 

20.74 (a) O que é uma cél11/a eletrolítica? (b ) O terminal negati
vo de uma fonte de voltagem é conectado ao eletrodo 
de uma pilha eletrolítica. O eletrodo é o anodo ou oca
todo da célula? Justifique sua resposta. (e) A eletrólise 
da água é comumente realizada com uma pequena 
quantidade de ácido sulfúrico adicionada à água. Qual 
é o papel do ácido sulfúrico? 

20.75 (a) Por que diferentes produtos são obtidos quando 
MgC!z fundido e MgC12 aquoso são eletrolisados com 
eletrodos inativos? (b) Determine os produtos e.n1 cada 
caso. (e) Qual éa fen1 míni.ma necessária em cada caso? 

20.76 (a) Quais são as semi-reações esperadas em cada eletro
do na eletrólise de Al8r3 fundido usando eletrodos ina
tivos? (b ) Quais são as semi-reações esperadas na 
eletrólise de AJBr3 aquoso? (e) Qual é a fem mínima ne
cessária em cada caso? 

20.77 Faça um esboço de uma célula para a eletrólise de 
CuCl2 aquoso usando eletrodos inativos. Indique os 
sentidos nos quais os fons e os elétrons se movimen
tam. Dê as reações do eletrodo e rotule o anodo e o cato
do, indicando qual é conectado a qual terminal da fonte 
de voltagem. 

20.78 Paça um esboço de uma célula para a eletrólise de HBr 
aquoso usando eletrodos de cobre. Dê as reações do ele
trodo rotulando o anodo e o catodo. Calcule a voltagen1 
núnima necessária a ser aplicada para que a eletrólise 
ocorra, supondo condições-padrão. 

20.79 (a) Uma solução de Cr:l>(aq) é eletrolisada usando unia 
corrente de 7,75 A. Qual massa de Cr(s) é galvanizada 
após 1,50 dia? (b) Qual é a amperagem necessária para 
galvanizar 0,250 mol de Cr a partir de uma solução de 
Cr:l> em um período de 8,00 h? 

20.80 O magnésio metáHco pode ser obtido pela eletrólise de 
MgC12 fundido. (a) Qual a massa de Mg formada pela 
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paçadores de Teflon foram colocados entre o esqueleto 
de ferro e o cobre metálico na superfície da estátua. 
Qual o papel que esses espaçadores desempenham? 

20.71 (a) De que forma o revestimento de zinco no ferro gal
vanizado oferece proteção para o ferro revestido? (b) 
Por que a proteção oferecida pelo zinco é chamada pro
teção catódica? 

20. 72 (a) O magnésio metálico é usado como um anodo desa
crifício para proteger encanamentos subterrâneos con· 
tra a corrosão. O que é um 'anodo de sacrifício'? (b) Um 
objeto de ferro é reves tido con1 uma camada de cobalto 
para protegê-lo contra a corrosão. O cobalto protege o 
ferro por proteção catódica? Justifique sua resposta. 

passagem de unia corrente de 5,25 A por MgC12 fundi
do por 2,50 dias? (b) Quantos minutos são necessários 
para galvanizar 10,00 g de Mg a partir de MgCl2 fundi
do usando uma corrente de 3,50 A? 

20.81 (a) Na eletrólise de NaCI aquoso, quantos litros de 
Cl2(g) (a CTP) são gerados por u1na corrente de 15,5 A 
por um período de 75,0 min? (b) Qual a quantidade de 
matéria de NaOH(aq) formada na solução durante esse 
período? 

20.82 (a) Quantos segundos se leva para produzir 5,0 L de H 2 
medidos a 725 torre 23 ºC pela eletrólise da água usan
do uma corrente de 1,5 A? (b) Quantos gramas de 0 2 
são produzidos no mesmo tempo? 

20.83 Uma célula voltaica é baseada na seguinte reação: 
Sn(s) + l2{s) Sn2· (aq) + 2r(aq) 

Sob condições-padrão, qual é o trabalho elétrico máxi
mo, em joules, que a pilha pode realizar se 0,850 mo! de 
Sn for consumido? 

20.84 Considere a célula voltaica ilustrada na Figura 20.5, a 
qual é baseada na reação da célula: 

Zn(s) + Cu2•(aq) Zn2•(nq) + Cu(s) 
Sob condições-padrão, qual o trabalho elétrico máxi
mo, em joules, a piJha pode realizar se 50,0 g de cobre 
foren1 galvanizados? 

20.85 (a) Calcule a massa de Li formada pela eletrólise de 
LiO fundido por uma corrente de 7 ,5 x 104 A circulando 
por um período de 24h. Suponha que a célula eletrolíti
ca possua eficiência de 85°/o. (b ) Qual é a demanda de 
energia para essa eletrólise por n10J de Li formado se a 
fem aplicada for +7,5 V? 

20.86 O cálcio elementar é produzido pela eletrólise de CaCl2 
fundido. (a) Qual a massa de cálcio que pode ser pro
duzida por esse processo se uma corrente de 6,5 x103 A 
for aplicada por 48 h? Suponha que a célula eletrolitica 
possua eficiência de 68"/o. (b) Qual é a demanda tota l 
de energia para essa e letrólise se a fem aplicada for 
+5,00 V? 
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Exe rcícios adicionais 

20.87 

20.88 

20.89 

20.90 

20.91 

Uma reação de desproporcio11an1e11to é uma reação de 
oxirredução na qual a mesn1a substância é oxidada e 
reduzida. Complete e faça o balanceamento das se
guintes reações de desproporcionamento: 
(a) Mn04

2"(11q) Mn04-(11q) + Mn02(s) 
(meio ácido) 

(b) H2S03(11q) S(s) + HS04-(oq) (meio ácido) 
(c) Cli{oq) Cr(nq) + ClO-(aq) (meio básico) 
A seguinte reação de oxirredução em meio ácido é es
pontânea: 
5Fe2•(aq) + Mn04-(aq) + 8H~(11q) --+ 

5Fe:1'(oq) + Mn2+(11q) + 4Hz0(1) 
Uma solução contendo KMnO~ e H2S04 é despejada 
en1 uma proveta, e uma solução de FeSO~ é despeja
da e1n uma outra. Uma ponte salina é usada para 
unir as provetas. Uma lâmina de platina é colocada 
em cada solução, e as duas soluções são conectadas 
por um fio que passa por un\ voltín1etro. (a) Faça um 
esboço da célula, indicando o a.nodo e o catodo, o sen
tido do movimento de eléh·ons pelo circuito externo e 
o sentido das migrações de íons pelas soluções. (b) Faça 
um esboço do processo que ocorre no ruvel atômico na 
superfície do anodo. (e) Calcule a fem da célula sob 
condições-padrão. (d) Calcule a fem da pilha a 298 K 
quando as concentrações foren1 as seguintes: pl-1 = 
0,0, [Fe2·1 =0,10 mol/L, [Mn0~-1=1,50 n1ol /L, [FeJ.] = 
2,5x10...i mol / L, [Mn2•1 = 0,010 n1ol/L. 
Uma maneira simplificada comtLm de se representar 
uma célula voltaica é listar seus componentes como 
segue: 
anodo 1 solução do anodo li solução do catodo 1 catodo 
linha vertical dupla representa ponte salina ou uma 
barreira porosa. Uma linha (mica vertical representa 
uma mudança de fase, como de sólido para solução. 
(a) Escreva as semi-reações e a reação completa da 
célula representada por Fe 1 Fe1

• 11 Ag• 1 Ag; faça um es
boço da célula. (b) Escreva as semi-reações e reação 
completa da célula representada por Zn 1 Zn2

• li rr 1 Ri; 
faça um esboço da célula. (e) Usando a notação descrita 
anteriormente, represente uma célula com base na se
guinte reação: 
CI03-(aq) + 3Cu(s) + 6W(aq) --+ 

Cr(aq) +3Cu1· (aq) + 3H20(1} 
Pt é usado como um eletrodo inativo en1 contato com 
001- e cr. Faça um esboço da célula. 
Uma célula voltaica é construída a partir de duas 
semicélulas. A primeira contém wn eletrodo de 
Cd(s) in1erso en1 uma solução de 1 mol/L de Cd2.(oq). 
O outro contém um eletrodo de Rh(s) en1 uma solução 
1 de mol / L de RhJ.(oq). O potencial totaJ da célula é 
+ 1,20 V, e quando a pilha funciona, a concentração da 
solução de Rh" (oq) diminui e a massa do eletrodo de 
Rh aumenta. (a) Escreva wna equação balanceada 
para a reação completa da célula. (b) Qual eletrodo é 
anodo e qual é catodo? (c) Qual é o potencial-padrão 
de redução para a redução de Rh3' (aq) para Rh(s)? (d ) 
Qual é o valor de t.Gº para a reação da célula? 
Determine se as seguintes reações serão espontâneas 
em meio ácido sob condjções-padrão: (a) a oxidação 
de Sn em Sn1

• por l2 (para fom1ar r); (b) a redução de 
Ni2

' para Ni por r (para formar fz); (e) a redução de Ceh 

[20.92) 

20.93 

(20.94) 

20.95 

20.96 

20.97 

20.98 

en1 Ce,. por H 20 zi (d) a redução de Cu2
• em Cu por 

Sn1
• (para formar Sn« ). 

O ouro existe em dois estados de oxidação positivos 
comuns, +1 e +3. Os potenciais-padrão de redução 
para esses estados de oxidação são: 

Au•(aq) +e- Au(s) E~ = + 1,69 V 

Au;.(oq) + 3e- Au(s) E~ = + 1,50 V 

(a) Você pode usar esses dados para explicar porque o 
ouro não se oxida ao ar? (b) Sugira várias substâncias 
que devem ser agentes oxidantes fortes o suficiente 
para oxidar ouro metálico. (c) Au· (aq) desproporcio
naria (veja Exercício 20.87) espontaneamente em 
Au3+(aq) e em Au(s)? (d) Com base em suas respostas 
para os itens (b) e (c), determine o resultado da reação 
de ouro metáHco com gás flúor. 
Uma célula voltaica é construída a partir de uma semi
célula de Ni2'{aq)/Ni(s) e de uma semicélula de 
Ag-(oq)/ Ag(s). A concentração inicial de Ni2 

.. (oq) na se
n1icélula Ni2

• /Ni é [Ni2•1 = 0,0100 n1ol/ L. A voltagem 
inicial da célula é +1,12 V. (a) Usando as informações 
da Tabela 20.1, calcule a fem r,adrão dessa célula volta
ica. (b) A concentração de Ni '(aq) aumentará ou dimi
nuirá à medida que a célula funcionar? (c) Qual é a 
concentração inicial de Ag•(aq) na semicélula Ag ·-Ag? 
Constrói-se uma célula voltaica que usa as seguintes 

reações de semicélula: 
Cu '(aq) + e- Cu(s) 

11(s) + 2e- 2r(aq) 
A célula opera a 298 K com [Cu•j = 2,5 mol/L e [J-] = 
3,5 mol/L. (a) Determine E para a célula nessas 
concentrações. (b) Qual eletrodo é o anodo da célula? 
(e) A resposta aoite1n (b) que seria a mesma se a célu
la operasse sob condições-padrão? (d) Se [Cu •] fosse 
igual a 1,4 mol / L, em qual concentração der a pilha 
teria potencial zero? 
Utilizando os potenciais-padrão de redução do Apên
di.ce E, calcuJe a cons tante de equilíbrio a 298 K para o 
desproporcionamento do íon cobre(l). 

2Cu'(aq) Cu(s) + Cu1' (aq) 
As pilhas alcalinas de 9 V retangulares comuns usa
das em vários aparelhos portáteis são baseadas nas 
mesmas reações de eletrodo como as pilhas alcalinas 
de 1,5 V de tamanho D. O que você pode concluir so
bre a construção interna da pilha de 9 V em relação à 
pilha de 1,5 V? 
(a) Escreva as reações para a descarga e a carga de 
uma bateria recarregável de Júquel-cádmio. (b) Da
dos os seguintes potenciais de redução, calcule a fem 
padxão da pilha: 

Cd(OH)2(s) + 2e- Cd(s) + 20W(aq) 

E~=-0,76 V 

NiO(OH)(s) + H 20(/) + e- --+ Ni(OH)2(s) + OH"(aq) 

E~"= +0,49 V 
(e) Unia célula voltaica de nicad típica gera fem de 
+l,30 V. Por que há uma diferença entre esse valor e o 
que você calculou no ite1n (b)? 
O ferro é comumente revestido com uma fina can1ada 
de estanho para a prevenção da corrosão. (a) Use os 
potenciais de eletrodo para determinar se o estanho 



oferece proteção catódica para o ferro. (b ) O que você 
acha que acontece se o revestimento de estanho do 
ferro for quebrado na presença de água e ar? 

20.99 Se você fosse aplicar um potencial pequeno a um na
vio de aço em repouso na água como forma de inibir a 
corrosão, você aplicaria uma carga negativa ou positi
va? Justifique sua resposta. 

20.100 A seguinte citação é retirada de um artigo que trata da 
corrosão de materiais eletrônicos: "O dióxido de en
xofre, seus produtos de oxidação ácida e a umjdade 
estão bem estabelecidos como as principais causas da 
corrosão externa de muitos metais". Usando Ni como 
exemplo, explique por que os fatores citados afetam a 
velocidade de corrosão. Escreva as equações qu.lmicas 
para ilustrar suas idéias. (Observe: NiO(s) é solúvel em 
soluções ácidas.) 

20.101 Dois fios de un1a bateria são testados com uni. pedaço 
de papel de filtro umedecido com uma solução de 
NaO contendo fenolftale.ína, um indicador ácido-base 
que é incolor em ácido e rosa em base. Quando os fios 
tocam o papel djstantes aproximadamente 2,5 cm en
tre si, o fio n1ais à direita produz un1a coloração rosa 
no filtro de papel e o fio n1ais à esquerda não produz 
cor nenhuma. Qual fio está conectado ao terminal po
sitivo da bateria? Justifique sua resposta. 

[20.102] (a) Quantos coulombs são necessários para laminar 
uma camada de cromo metálico de 0,25 mm de espes
sura em um pára-choque de automóvel con1 área total 
de 0,32 m2 a partir de uma solução contendo Cr04 

2"'? A 
densidade do cromo metálico é 7,20 g/ cm3

• (b) Qual é 
o fluxo de corrente necessário para essa galvanização 

Exe rcícios cumulat ivos 

20.106 O cobre dissolve-se em ácido rutrico concentrado com 
desprendimento de NO(g), subseqüentemente oxida
do a N02(g) no ar (Figura 1.11). Em contrapartida, o 
cobre não se dissolve em ácido clorídrico concentra
do. Explique essas observações usando os potenciais
pad rão de redução da Tabela 20.l. 

20.107 Sob condições-padrão, a seguinte reação é espontânea 
a 25 ºC: 

0 2(g) + 4H~(aq) + 4.Br"(aq) 2H20(1) + 2Bri{/) 
A reação será espontânea se [H1 for ajustado usando 
um tampão composto de 0,10 mol/ L de ácido benzói
co (HC7H50 2) e 0,12 11101/L de benzoato de sódio 
(NaC7H 50 i)? 

20.108 Considere a oxidação geral de uma espécie A em solu
ção: A A· + e-. O termo 'potencial de oxidação' 
é algumas vezes usado para descrever a facilidade 
com a qual a espécie A é oxidada - quanto mais fá
cil for para uma espécie oxidar, maior seu potencial 
de oxidação. (a) Qual é a relação entre potencial pa
drão de oxidação de A e potencial-padrão de redu
ção de A •7 (b ) Qual dos metais listados na Tabela 
4.5 tem potencial-padrão de oxidação mais alto? E 
qual tem o mais baixo? (e) Para uma série de subs
tâncias, a tendência no potencial de oxidação está 
geralmente relacionada con1 a tendência na primei
ra energia de ionização. Explique por que essa rela
ção é sensata. 
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se o pára-choque ten1 de ser laminado ern 10,0 s? (c) Se 
a fonte externa tem fen1 de +6,0 V e a célula eletrolítica 
tem 65o/o de eficiência, qual a potência elétrica gasta na 
galvanização do pára-choque? 

20.103 O elemento índio te:m de ser obtido por eletrólise de 
um haleto fundido do elemento. Passando uma corren
te de 3,20 A por 40,0 min, formam-se 4,57 g de ln. Qual 
é o estado de oxidação do índio no haleto fundido? 

20.104 (a) Qual é a quantidade máxima de trabalho que uma 
bateria de chumbo e ácido de 6 V de um carrinho de 
golfe pode realizar se ela for considerada 300 A h? 
(b) Relacione algumas razões que explicam por que 
essa quantidade de trabalho nunca é realizada. 

[20.105] Alguns anos atrás uma proposta singular foi feita 
para resgatar o Titanic. O plano envolvia colocar plata
formas flutuantes no navio usando 1tma embarcação 
do tipo subn1arino, controlada da superfície. As plata
formas conteriam catodos e seriam preenchidas com 
gás hidrogênio formado por eletrólise da água. Foi es
timado que seriam necessários aproximadamente 7 x 
108 mols de ~ para fornecer flutuabilidade para le
vantar o navio Uour11al of Clie111ica/ Ed11cntio11, 50, 61, 
(1973)). (a) Quantos coulombs de carga elétrica seriam 
necessários? (b) Qual é a ,roltagem mínima necessária 
para gerar H 2 e 0 2 se a pressão nos gases na profundi
dade dos destroços (aproximadamente 3.700 m) for 
300 atm? (e) Qual é o custo niínimo da energia elétrica 
exigida para gerar H 2 necessário se o custo da eletrici
dade for 23 centavos de dólar norte-americano por 
quilowatt-hora para gerar no local? 

[20.109] Como visto no quadro "Um olhar majs de perto" da 
Seção 4.4, o ouro metálico dissolve-se em água-régia, 
uma mistura de ácidos clorfdrico e nJtrico concentra
dos. Os seguintes potenciais-padrão de redução são 
in1portantes na quimica do ouro: 

Au;i..(aq)+3e- Au(s) E~=+l,498V 

AuCl4-(aq) + 3e- Au(s) + 4Cl-(11q) E~= +1,002 V 

(a) Use as semi-reações para escrever uma equação 
balanceada para a reação de Au com o ácido nítrico 
para produzir Au3+ e NO(g), e calcule a fem padrão 
dessa reação. A reação é espontânea? (b) Use as 
sen1i-reações para escrever uma equação balanceada 
para a reação de Au com ácido clorídrico para produ
zir Auc4-(nq) e H2(g), e calcule a fem padrão para essa 
reação. Essa reação é espontânea? (e) Use as semi-rea
ções para escrever uma equação baJanceada para a re
ação de Au com água-régia a fim de produzir AuCl4 "(11q) 
e NO(g), e calcule a fem padrão para essa reação. Essa 
reação é espontânea sob essas condjções? (d) Usando 
a equação de Nernst, explique por que água-régia 
preparada a partir de ácidos clorídrico e nítrico co11-
centrados é capaz de dissolver ouro. 

20.110 Uma célula voltaica é baseada nas semi-reações 
Ag"(aq)/ Ag(s) e Fe3"(aq)/Fc?·(nq). (a) Qual é a fem da 
célula? (b) Qual reação ocorre no catodo e qual ocorre 
no anodo? (e) Use os valores de Sº do Apêndice C e a 
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relação entre o potencial da célula e a variação de 
energia livre para determinar se o potencial-padrão 
da célula au1nenta ou diminui quando a temperatura 
for elevada acima de 25 ºC. 

20.111 O gás hidrogênio ten1 o potencial de um combustível 
limpo na reação con1 oxigênio. A reação relevante é: 

llii(g) + 0 2(g) 2Hi0(/) 
Considere duas maneiras possíveis de utilizar essa 
reação como uma fonte de energia e létrica: (i) Osga
ses hidrogênio e oxigênio são queimados e usados 
para impulsionar um gerador, como o carvão é usado 
atualmente na indústria de energia elétrica; (i i) osga
ses hidrogênio e oxigênio são usados para gerar eletri
cidade diretamente usando células de con1bustível 
que operam a 85 "C. (a) Use os dados do Apêndice C 
para calcular t.Hº e t.Sº para a reação anterior. Vamos 
supor que esses valores não variam apreciavelmente 
con1 a ten1peratura. (b) Com base nos valores do item 
(a), qual a tendência que você esperava para a ordem 
de grandeza de t.G para a reação anterior à medida 
que a temperatura aumentasse? (e) Qual é o significa
do da variação na ordem de grandeza de õG com a 
temperatura em relação à utilidade do hidrogênio 
como um combustível (recorra à Equação 19.19)? 
(d) Com base nessa análise, seria mais eficiente usar 
o método de combustão ou o método de célula de 
combustível para gerar energia elétrica a partir do hi
drogênio? 

20.112 O citocromo, uma molécula con1pLicada que repre-
c F 2+ • 

sentaremos como y e , reage com o ar que respLra-
mos para fornecer energia necessária para sintetizar 
adenosina trifosfato (A TP). O corpo usa ATP como fon
te de energia para promover outras reações. - (Seção 
19.7) A um pH = 7,0, os seguintes potenciais de redu-

~ 

ção referem-se a essa oxidação de CyFe-·: 

0 2(g) + 4H'(aq) + 4e- 2H20(/) E~= +0,82 V 

Cyfe:i+(nif) +e- CyFe2· (aq) E~= +0,22 V 

(a) Qual é t.G para a oxidação de CyFe2
• pelo ar? (b) Se 

a síntese de 1,00 molde ATPa partir da adenosina difos-

fato (ADP) requer um õG de 37,7 k), qual é a quantidade 
de matéria de A TP sintetizada por nlol de 0 2? 

[20.113] O potencial-padrão para a redução de AgSCN(s) é 
+0,0895 V. 

AgSCN(s) +e- Ag(s) + SCN"(aq) 
Usando esse valor e o potencial de eletrodo para 
Ag' (nq), calcule K,,. para AgSCN. . 

120.114] O valor de KP, para PbS(s) é 8,0x10-23
• Usando esse va

lor com um potencial de eletrodo do Apêndice E, de
termine o valor do potencial-padrão de redução para 
a reação: 

PbS(s) + 2e- Pb(s) + s2-(aq) 
L20.115J U1n medidor de pH (Figura 16.6) emprega wna célula 

voltaica para a qual o potencial da célula é n1uito sen
sível ao pH. Um mecLidor de pH simples (mas impra
ticável) pode ser construído usando-se dois eletrodos 
de hidrogênio: um eletrodo-padrão de hidrogênio (Fi
gura 20.10) e t11n eletrodo de hidrogênio (com 1 atm 
de pressão de gás H2) mergulhado em uma solução de 
pH desconhecido. As duas semicélulas são conecta
das por uma ponte salina ou disco de vidro poroso. 
(a) Faça um esboço da célula descrita antes. (b) Escre
va as semi-reações para a célula e calcule a fem pa
drão. (e) Qual é o pH da solução na semicélula que 
tem o eletrodo-padrão de hidrogênio? (d) Qual é a 
fem da célula quando o pH da solução desconhecida 
for 5,0? (e) Que extatidão um voltímetro teria de ter para 
detectar uma variação no pH de 0,01 unidade de pH? 

20.116 Se 0,500 L de uma solução de 0,600 mol/L de 
SnS04(aq) é eletrolisada por un1 período de 25,00 min 
usando uma corrente de 4,50 A e eletrodos inertes, qual 
é a concentração final de cada ion que permanece na so
lução? (Suponha que o volume da solução não varie.) 

[20.117) Um estudante desenvolveu um an1perimetro (dispo
sitivo que mede corrente elétrica) baseado na e letróli
se da água en1 gases hidrogênio e oxigêruo. Quando 
uma corrente elétrica de valor desconhecido passa 
por um dispositivo por 2,00 min, 12.3 mL de água sa
turada com Hz(g) são coletados. A temperatura do sis
tema é 25,5 ºC, e a pressão atmosférica é 768 torr. Qual 
é o valor da corrente em A? 
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Capítulo 

Química 
nuclear 

A medid<t q J~ progredimos com este livro,º foco tem sido 
em reações químicas, específicamente reações nas quais os elétrons têm 
papel dominante. Neste capítulo abordaremos as reações nucleares, varia
ções na matéria originadas no núcleo de um átomo. Quando os núcleos 
variam espontaneamente, emitindo radiação, dizemos que eles são ra
dioativos. Como veremos, existem também outros tipos de reações nu
cleares. A quf111ica nuclear é o estudo das reações nucleares e respectivas 
utilizações na química. 

A química nuclear afeta nossa vida de várias maneiras. Os elemen
tos radioativos são muito utilizados na medicina como ferramentas de 
diagnóstico e como meio de tratamento, especialmente para o câncer 
(Figura 21.1). Eles são usados também para ajudar a determinar os me
canismos de reações químicas, para investigar o movimento de átomos 
em sistemas biológicos e para achar a idade de importantes artefatos 
históricos. As reações nucleares são usadas tanto para gerar eletricida
de como para criar armas de destruição em massa. Apesar do cresci
mento, a energia nuclear comercial tem diminuído nos Estados Unidos, 
embora ainda responda por aproxirnadantente 20°/o da eletricidade to
tal gerada. Ei1tretanto, o uso da energia nuclear e a dest:ú1ação final dos 
rejeitos nucleares são questões sociais e políticas extremamente contro
versas. Como esses tópicos evocam certa reação emocional forte, é ge
ralmente difícil separar o fato de opinião para tomar decisões racionais. 
' E imperativo, portanto, que tenhamos algum entendin1ento das reações 
nucleares e dos usos das substâncias radioativas. 

21 .1 Radioatividade 

Para entender as reações nucleares, devemos rever e desenvolver 
algumas idéias introdttzidas na Seção 2.3. Primeiro, recorde-se de que 
duas partículas subatômicas localizam-se no núcleo, o próton e o nêu
tron. Referiremo-nos a essas partículas como núcleons. Le1nbre-se tam
bém de que todos os átomos de determinado elemento têm o mesmo 
número de prótons; esse número é o 111Í111ero atônzico do elemento. 
Entretanto, os átomos de certo elemento podem ter diferentes números 
d e nêutrons, de forma que possam ter diferentes 111ín1eros de n1assa; o nú
mero de massa é o número total de núcleons no núcleo. Os átomos com 

..,. O que está por vir ~ 

• este capítulo aprenderemos como descre
ver as reações nucleares por equações aná
logas às equações químicas, nas quais as 
cargas nucleares e as massas dos reagentes 
e produtos estão balançeadas. 

• Descobriremos que os núcleos radioati
vos decaem mais comumente por emis
são de radiações nlfa, beta ou ga11/(/. 

• A estabilidade nuclear é determinada em 
grande extensão pela razão 11ê11tro11-pró
to11. Para núcleos estáveis, essa razão 
aun1enta com o aumento do nún1ero atô
mico, à medida que o número de nêutrons 
excede de maneira crescente o n(1mero de 
prótons. 

• Todos os núcleos com 84 ou mais pró
tons são radioativos. Núcleos pesados 
ganham estabilidade por uma série de 
desintegrações levando, a núcleos mais 
estáveis. 

• As rra11s11111f11ções 1rr1cle11res são reações 
nucleares induzidas pelo bombardea-
01ento de um núcleo por um nêutron ou 
partícula carfeb>ada acelerada, como uma 
partícula alla. 

• Aprenderemos que os decaimentos ra
dioativos são processos cinéticos de pri
meira ordem que exibem meias-vidas 
características. Os decaimentos dos ra
dioisótopos podem ser usados para de
terminar as idades de artefatos antigos e 
formações geológicas. 

• As variações de energia nas reações nu
cleares estão relacionadas com as varia
ções de massa pela conhecida equação 
de Einstein, E = 111~. As energias de coesão 
dos núcleos são refletidas na diferença 
11ntre a massa nuclear e a soma das massas 
dos núdeons dos quais eles são cornpostos. 

• Em uma reação de fissifo 1111clear, um nú
cleo pesado divide-se sob bombardea
mento para formar dois ou mais núcleos 
de produto, com liberação de energia. 
&se tipo de reação nuclear é a fonte de 
energia para as usinas de energia nuclear. 

• A fusão 1111clear resulta da Fusão de dois 
núcleos leves para formar um núcleo 
maLs pesado e mais estável. 

• A reação emitida em reações nucleares 
tem o potencial de provocar danos aos 
materiais biológicos. Os ralos alfa, beta e 
gama provocan1 danos celulares aos ani
mais que podem, por sua vez, levar a 
câncer e outras doenças. 
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Figura 21.1 A radiação de 
radioisótopos como cobalto-60 ou 
de outras fontes de radiação de 
alta energia é usada no tratamento 
do câncer. 

o mesmo núm.ero atômico, mas com diferentes números de massa, são conhe
cidos como isótopos. 

Os diferentes isótopos de um e lemento são diferenciados por seus nt'tme
ros de massa. Por exemplo, os três isótopos nahtrais do urâ.nio são urâ.nio-234, 
urân.io-235 e urânio-238, onde os sufixos numéricos representam os números 
de massa. Esses isót~os são também rotulados com o uso dos simbolos quí
micos, como 2riu, 23

92 U e ~U. O índice superior é o número de n1assa; o infe
rior, o número atômico. 

Os diferentes isótopos têm diferentes abur1dâncias na rurais. Por exemplo, 
99,3o/o do urânio nahlral é urânio-238, 0,7°/o é urânio-235 e apenas traços é urâ
nio-234. Os diferentes núcleos também têm diferentes estabilidades. De fato, 
as propriedades nucleares de um átomo dependem do número de prótons e 
nêutro11S em seu núcleo. Recorde-se de que um nuclídeo é um núcleo com ltm 
número específico de prótons e nêutrons. - (Seção 2.3) Os núcleos que são 
radioativos são chamados radionuclídeos, e os átomos contendo esses núcle
os são chamados radioisótopos. 

Equações nucleares 
A grande maioria dos núcleos encontrados na natureza é estável e permanece intacta indefinidam.ente. Entre

tanto, os radionuclideos são instáveis e emitem espontaneamente partículas e radiação eletromagnética. A emis
são de radiação é uma das maneiras pela qual um núcleo instável é transformado em um núcleo mais estável com 
menos energia. A radiação emitida transporta o excesso de energia. O urânio-238, por exemplo, é radioativo, so
frendo reação nuclear na qual núcleos de hélio-4 são emitidos espontaneamente. As partículas de hélio-4 são co
nhecidas como partículas alfa, e um feixe delas é d1amado radiação alfa. Quando o núcleo de urânio-238 perde uma 
partícula alfa, o fragmento restante tem número atômico 90 e número massa de 234. É, portanto, um nt'1cleo de 
tório-234. Representamos essa reação pela seguinte equação 1111c/ear: 

~~u ~Th + ~He [21.1] 

Quando um núcleo se decon1põe espontaneamente dessa forma, diz-se que ele decaiu, ou que sofreu decai111en
to radioativo. Como a partícula alfa está envolvida nessa reação, os cientistas também descrevem o processo como 
decaimento alfa. 

Na Equação 21.1, a soma dos números de massa é a mesma em ambos os lados da equação (238 = 234 + 4). De ma
neira semelhante, a soma dos nú1neros atômicos en1 ambos os lados da equação é (92 = 90 + 2). Os números de massa 
e os nt'1meros atômicos devem ser balanceados em todas as equações nucleares. 

As propriedades radioativas dos núcleos são basicamente independentes do estado da combinação química 
do átomo. Ao escrever as equações nucleares, portanto, não estamos preocupados com a forma química do átomo 
no qual o núcleo se localiza. Não faz diferença se estamos Lidando com o átomo na forma de um elemento ou na 
forma de seus compostos. 

COMO FAZER 21 .1 

Qual é o produto formado quando o rádio-226 sofre decaimento alfa? 

Solução 

Análíse e Planejamento: pede-se determinar o núcleo que resulta quando o rádio-226 perde uma partícu la alfa. 
Podemos fazer isso melhor escrevendo tuna reação nuclear balanceada para o processo. 

Resolução: a tabela periódica ou uma Usta de elementos mostra que o rádio tem número atômico 88. O símbolo quími
co completo do rádio-226 é, portanto, ~a. Uma particuJa alfa é um núcleo de hélio-4; logo, seu símbolo é ~He (algu-

mas vezes escrito como ~a). A partícula alfa é um produto da reação nuclear, sendo a equação de forni.a: 

~Ra ~X+ ~1-Ie 

onde A é o n(tmero de massa do núcleo do produto e Z, seu número atômico. Os números de massa e os números atô
micos devem ser balanceados, de fom1a que 226 = A+ 4 e 88 = Z + 2. Conseqüentemente A = 222 e Z = 86. De novo, a 
partir da tabela periódica, o elemento com Z = 86 é o radônio (Rn). Assim, o produto é ~Rn, e a equação nuclear é: 

2ãNRa Z:Rn + ~He 
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PRATIQUE 

Qual elemento sofre decaimento alfa para formar chuinbo-208? 

Resposta: 2UPo 

Tipos de decaimento radioativo 
Os três tipos mais comW'ls de decaimento radioativo são rac.üação alfa (a), beta (/3) e gama (y). A Tabela 21.l re

sume algumas das propriedades importantes desses tipos de radiação. Como acabamos de abordar, a radiação alfa 
consiste em un1feixe de núcleos de hélio-4 co1lhecidos como partículas alfa, que representamos como ~ He ou ia.. 

TABELA 21.1 Propriedades da radiação alfa, beta e gama 

Tipo de radiação 

Propriedade Q (3 

Carga 2+ 1-

Massa 6,64 X 10-z.I g 9,11 X 10-21! g 

Poder de penetração relativo 1 100 

Natureza da radiação Núcleo de~He Elétrons 

A radiação beta consiste em feixes de partículas beta, que são elétrons de 
alta velocidade emitidos por um núcleo estável. As partículas beta são repre
sentadas nas equações nucleares pelo símbolo -~ e ou algumas vezes -~ (3. O ín
dice superior zero indica que a 1nassa do elétron é excessivamente pequena se 

'Y 

o 
o 
10.000 

Fótons de alta energia 

ANIMAÇÃO 
Separação dos raios alta, beta e 
gama 

co.mparada à massa de um núc.leon. O índice inferior -1 representa a carga negativa da partícula, contrária à do 
próton. O iodo-131 é um. isótopo que sofre decaimento por emissão beta: 

1~lXe + -~e [21.2] 

Na Equação 21.2 o decaimento beta faz com que o número atômico aumente de 53 para 54. A emissão beta é 
equivalente à conversão do nêutron ( ~ n) em um próton ({ pou JH), em conseqüência, ocorre aumento do número 
atômico em 1: 

'p + ºe 1 - 1 [21.3] 

Entretanto, não devemos pensar que o núcleo é composto de elétrons apenas porque essa partícula é ejetada do 
núcleo, da mesma fo.rma que não consideramos que um palito de fósforo é composto de faíscas simplesmente por
que ele produz faísca quando riscado. O elétron toma parte apenas quando o núcleo sofre uma reação nuclear. 

A radiação gama (ou raios gama) consiste em fótons de alta energia (isto é, radiação eletromagnética de com
primento de onda muito curto). A radiação gama não muda o número atômico nem a massa atômica de um núcleo 
e é represeI\tada como gy, ou simplesmente y. Quase se1npre acompanha outra emissão radioativa porque ela re
presenta a energia perdida quando os núcleons restantes se reorganizam em arranjos mais estáveis. Geralmente os 
raios gama não são 1nostrados quando escrevemos as equações nucleares. 

Os dois o utros tipos de decaimento radioativo são a emissão de pósitron e a captura de e létron . Um pósitron é 
uma partícula que ten1 a mesn1a massa de um e létron, mas uma carga contrária.1 O pósitron é representado como 
~e. O isótopo carbono-11 decai por emissão de pósitron: 

(21.4] 

A emissão de pósitron faz com q ue o número atômico diminua de 6 para 5. A emissão de um pósitron tem o 
efeito de converter um próton em um nêutron, com isso diminuindo o número atômico do núcleo em 1: 

l
lp--< l . o ~ on + te [21.5] 

1 O pósitron tem vida muito curta porque é aniquilado quando co(jde com um elétron, p roduzindo raios gama: ~e + -~e 2~y. 
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TABELA 21.2 Partículas con1uns no decaimento 
radioativo e transformações nucleares 

A captura de elétron é a captura pelo núcleo de um elétron 
da nuvem eletrônica ao redor do núcleo. O rubídio-81 sofre de
caimento dessa maneira, como mostrado na Equação 21.6: 

Partícula Símbolo :~ Rb + -~ e (elétron do orbital)--+ ~Kr (21.6] 

Nêutron l n o Uma vez que o elétron é consumido em vez de ser formado 
no processo, ele é 1nostrado do lado dos reagentes na equação. 
A captura de elétron, como a emissão de pósitron, tem o efeito 
de converter um próton em um nêutron: 

Próton 1Hou 1p l 1 . 

Elétron ºe - 1 

Partícula alfa 4Heou 4a 2 2 

Partícula beta o o _
1
eou _

1
p 

1
1 p 0e 
-- - l --

1 on [21.7] 

Pósitron ºe l 
A Tabela 21.2 resume os símbolos usados para representar 

as várias partículas elementares normalmente encontradas nas 
reações nucleares. 

21 .2 

COMO FAZER 21.2 

Escreva as equações nucleares para os seguintes processos: (a) mercúrio-201 sofre captura de e létron; (b) tório-231 de
cai para formar protactínio-231. 

Solução 

Análise e Planejamento: devemos escrever as equações nucleares balanceadas nas quais as massas e as cargas dos re
agentes e produtos são iguais. Podemos começar escrevendo os símbolos químicos completos para os núcleos e para 
as partículas do decaimento dadas no problema. 

Resolução: (a) A iniormação dada na pergunta pode ser resumida como: 
2
RôHg + -?e ~X 

Como os números de massa devem ter a n1esn1a soma em ambos os lados da equação, 201 +O= A. Portanto, o núcleo 
do produto deve ter um número de massa de 201. De maneira semelhante, fazendo o balanceamento dos números atô
micos obtêm-se 80 -1 = Z. Assim, o número atômico do núcleo do produto deve ser 79, que o identifica como ouro 
(Au): 

(b) Nesse caso devemos determinar que tipo de partícula é emitida no curso do decaimento radioativo: 
231Th 231p8 + ;1 X 

90 . 91 1 

A partir de 231=231 +A e 90 = 91 + Z, deduzimos que A= O e Z = - 1. De acordo com a Tabela 21.2, a partícula comes
sas características é a partícula beta (elétron). Conseqüenten1ente, escreven1os o seguinte: 

231Th 23lpa + ºe 
90 91 - 1 

PRATIQUE 

Escreva uma equação nuclear balanceada para a reação na qual o oxigênio-15 sofre emíssão de pósitron. 

Resposta: 1~0 1;N + _?e 

Padrões de estabilidade nuclear 

A estabilidade de um núcleo em particular depende de uma variedade de fatores, e nenhum.a regra sim
ples permite-nos dizer se u.m núcleo e1n particular é radioativo e con10 ele deve decair. Entretanto, existem vá
rias observações empíricas que ajudam na determinação da estabilidade de um núcleo. 

Razão nêutron-próton 
Uma vez que cargas semelhantes se repelem, pode parecer surpreendente que um grande número de prótons 

possam estar localizados dentro do pequeno volun1e do núcleo. Entretanto, a djstâncias pequenas, un1a força de 
atração, chamada força nuclear forte, existe entre os núcleons. Os nêutrons estão intimamente envolvidos nessa for
ça de atração. Todos os núcleos com dois ou mais prótons contêm nêutrons. Quanto mais os prótons se aperta1n no 
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Figura 21.2 Gráfico do número de 
nêutrons versus o número de prótons 

• em núcleos estáveis. A medida que o 
número atômico aumenta, a razão 
nêutron-próton dos núcleos estáveis 
aumenta. Os núcleos estáveis estão 
localizados na área sombreada do 
gráfico conhecida como cinturão de 
estabilidade. A maioria dos núcleos 
radioativos ocorre fora desse cinturão. 

núcleo, mais nêutrons são necessários para manter o núcleo unido. Os núcleos estáveis com baixos números atômi
cos (até aproximadamente 20) têm praticamente números igtiais de nêutrons e prótons. De fato, o r1úrnero de nêu
trons necessário para criar um núcleo estável aumenta mais rapidamente que o número de prótons, como 
mostrado na Figttra 21.2. Portanto, a razão nêutron- próton dos núcleos estáveis aumenta com o aumento do nú
mero atômico. 

A parte son1breada na Figttra 21.2 é a área na qual os núcleos estáveis são encontrados e é conhecida como cí11-
turão de estnbilidnde. Este termina no elemento 83 (bismuto). Todos os núcleos co11184 prótons ou 111ais (n1í111ero atô1nico > 
84) são radioativos. Por exemplo, todos os isótopos do urânio, número atômico 92, são radioativos. 

O tipo de decaimento radioativo que um radionuclídeo sofre depende em grande extensão da razão nêu
tron-próton comparada com as de núcleos próximos dentro do cinturão de estabilidade. Podemos visualizar três si
tuações gerais: 

1. Os ntícleos aciina do cinturão de estabilidade (altas razões nê11fro11-pr6fon). Esses núcleos ricos em nêutrons po
dem diminuir suas razões e moverem-se no sentido do cinturão de estabilidade emitindo urna partícula beta. 
A emissão beta diminui o número de nêutrons e aumer1ta o r1(unero de prótons em um núcleo, como mos
trado na Equação 21.3. 

2. Os ntíc/eos abaixo do cinturão de estabilidade (baixas razões 11ê11tro11s-pr6tons). Esses núcleos ricos em próto11po
dem aumentar suas razões emitindo pósitron ou capturando elétron. Ambos os tipos de decaime11to au
mentam o número de nêutrons e diminuem o nt'tmero de prótons, como mostrado nas equações 21.5 e 21.7. 
A emissão de pósitron é mais comum que a captura de elétron entre os núcleos mais leves; entretanto, a 
captura de elétrons torna-se de modo crescente mais comum à medida que a carga nuclear aumenta. 

3. Os núcleos co11111ú1neros atôn1icos ~ 84. Esses núcleos mais pesados, que se localizam acima do canto direito 
superior da banda de estabilidade, tendem a sofrer emissão alfa. A emissão de uma partícula alia diminui 
ta11to o número de nêutrons quanto o número de prótons em 2, movendo o núcleo d.iagonaJmente no sentido 
do cu1turão de estabilidade. 

Essas três situações estão resumidas na Figura 21.3. 
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Figura 21.3 Os resultados da emissão 
alfa (~ He), emissão beta 
(_~e) emissão de pósitron (~e) e captura de 
elétron no número de prótons e nêutrons 
em um núcleo. Indo da esquerda para a 
d ireita e de baixo para cima, cada 
quadrado representa um próton ou 
nêutron adicional, respectivamente. Indo 
no sentido inverso indica a perda de um 
próton ou nêutron. 

Série de radioatividade 

COMO FAZER 21 .3 
Determine o modo de decaimento de (a) carbono-14; (b) xenônio-118. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se determinar os modos de decain1ento de 
dois núcleos. Para isso devemos calcular as razões nêutron-próton e com
parar os valores com os que se localizam dentro do cinturão de estabilida
de n1ostrado na Figura 21.2. 

Resolução: (a) O carbono tem número a tômico 6. Assim, o carbono-14 tem 
6prótonse14 - 6 = 8 nêutrons, dando-lhe uma razão nêutron- próton de 
f = 1,3. Os elementos con1 baixos números atômicos normalmente têm nú
cleos estáveis com n(tn1eros de nêutrons e prótons aproximadamente iguais. 
Assin1, o carbono-14 tem uma alta razão nêutron-próton; espera-se que ele 
decaia emitindo uma partícula beta: 

146c -- ºe + t4N - 1 7 

Esse de fato é o modo de decaimento observado para o carbono-14. 

(b) O xenônio tem número a tômico 54. Portanto, o xenônio-118 tem 54 pró
tons e 118 - 54 = 64 nêutrons, fomecendo-lhe urna razão nêutron-próton 
de*=1,2. De acordo com a Figura 21.2, os núcleos estáveis nessa região do 
cinturão de estabilidade têm maiores razões nêutron- próton que o xenô
nio-118. O núcleo pode aumentar essa razão pela de pósitron ou da captu
ra de elétrons: 

1~Xe -- ~e+ 1~1 
1~Xe + -~e 1~1 

Nesse caso ambos os modos de decaimento são observados. 

Comentário: tenha em mente que as normas de procedimento nem sem
pre funcionam. Por exemplo, o tó rio-233, ~Th, que poderíamos esperar 
sofrer decaimento alfa, na realidade sofre decaimento beta. Além d isso, al
guns núcleos radioativos na realidade localizam-se dentro do cinturão de 
estabilidade. Tanto 146Nd quanto 1i!Nd, por exem;:lo, são estáveis e loca
lizam-se no cinturão e;Je estabilidade, entretanto, 1t,Nd, que se localiza en
tre eles, é radioativo. 

PRATIQUE 

Determine o modo de decaimento de (a) plutônio-239; (b) éndio-120. 

Respostns: (a) decaimento a; (b) decaimento P 

Alguns núcleos, como urânio-238, não podem ganhar estabilidade por uma única enússão. Em decorrência, 
ocorre uma série de emissões sucessivas. Como mostrado 11a Figura 21.4, ltrânio-238 decai para tório-234, que é ra
clioativo e decai para protactínio-234. Esse núcleo também é instável e, subseqüentemente, decai. Tais reações su
cessivas continuam até que um i1úcleo estável, chumbo-206, é formado. Uma série de reações nucleares que 
começa com um núcleo instável e termina com um núcleo estável é conhecida como série de radioatividade, ou sé
rie de desintegração nuclear. Três dessas séries ocorrem na natureza. Além dessa série que começa com urânio-238 e 
termina com chumbo-206, existe uma que começa co1n urânio-235 e termina com chumbo-207, e uma que começa 
com tório-232 e termina com chumbo-208. 

Observações adicionais 
Duas observações aclicionais podem ajudá-lo a determinar a estabilidade nuclear: 
• Núcleos com 2, 8, 20, 28, 50 ou 82 prótons e 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 12611êutrons, geralmente são mais estáveis 

que núcleos que não contêm esses números de núcleons. Esses números de prótons e nêutrons são chama
dos números mágicos. 

• Núcleos com números pares tan to de prótons quanto de nêutrons geralmente são mais estáveis que os com 
números ímpares de núcleons, como mostrado na Tabela 21.3. 

Essas observações podem ser entendidas em termos do 111odelo de níveis do núcleo, no qual os núcleons são des
critos como localizados em níveis de maneira semelhante à estruttLra de níveis para os elétrons nos á tomos. Exata
mente como d eterminados números de elétrons (2, 8, 18, 36, 54 e 86) correspondem às configurações eletrônicas de 
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Figura 21.4 Série de 
desintegração nuclear para 
urãnio-238. O núcleo de ~~ªu decai 
para ~ Th. Os processos de 
decaimentos subseqüentes 
eventualmente formam o núcleo 
estável de :Pb. Cada seta 
inclinada corresponde à perda de 
uma partícula alfa; cada seta na 
horizontal corresponde à perda de 
uma partícula beta. 

ATIVIDADE 
Série de decaimento de 
urânio-238 

níveis completos mais estáveis, os números mágicos tambén1 
representam níveis completos no núcleo. Como um exen1plo 
da estabilidade dos núcleos com números mágicos de nú
cleons, observe que a série de radioatividade representada 
na Figura 21.4 term.iJ1a com a formação do núcleo estável de 
2~ Pb, que tem. um núm.ero mágico de prótons (82). 

TABELA 21.3 Número de isótopos estáveis com 
números ares e ím ares de rótons e nêutrons 

A evidência sugere tambén1 que pares de prótons e pares 
de nêutrons têm uma estabilidade especial, de forma análoga 
aos pares de e létrons nas moléculas. Portanto, os núcleos es
táveis com um número par de prótons e número par de nêu
trons são muito mais numerosos do que os com números 
ímpares (Tabela 21.3). 

COMO FAZER 21 .4 

Número de 
isótopos estáveis 

157 

53 
50 
5 

Quais dos seguintes núcleos são especialmente estáveis: ~He, ~Ca, :Te? 

Solução 

Prótons Nêutrons 

Par Par 
Par fmpar 

Ímpar Par 

lmpar ímpar 

Análise e Planejamento: pede-se identificar os núcleos especialmente estáveis. Para isso observamos se os números 
de prótons e nêutrons correspondem aos números mágicos. 

Resolução: o núcleo de i He Óª partícula alfa) tem núme ro n1ágico tanto de prótons (2) quanto de nêutrons (2) e é 
muito estável. O núcleo de io Ca também tem número mágico tanto de prótons (20) quanto de nêutrons (20) e é espe
cialmente estável. 

O núcleo de~~ Te não tem número n1ágico nem de prótons nem de nêutrons. Na realidade, ele tem números ímpares 
de prótons (43) e nêutrons (55). Existem poucos nt'1cleos estáveis com números ímpares tanto de prótons quanto de 
nêutrons. Na realidade, o tecnécio-98 é radioativo. 

PRATIQUE 

Quais dos seguintes núcleos você esperava exibir estabilidade especial: 1~Sn, 2~ At, 2~~Pb? 

Resposta: 118 Sn 208Pb 
50 ' 82 
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21 .3 Transmutações nuclea res 

Até agui examinamos as reações nucleares nas quajs um núcleo decai espontaneamente. Um núcleo pode tam
bém trocar de identidade se ele for atingido por um nêutron ou por outro núcleo. As reações nucleares induzidas 
dessa forma são conhecidas como transmutações nucleares. 

A primeira conversão de um núcleo em outro foi realizada em 1919 por Emest Rutherford. Ele teve sucesso na 
conversão de njtrogênio-14 em oxigênio-17, mais um próton, usando partículas alfa de aJta velocidade emitidas 
por rádio. A reação é: 

[21 .8] 

Essa reação demonstra que as reações nucleares poden1 ser induzidas quando se golpeia o núcleo com partícu
las tais como as partículas alfa. Tais reações possibilitaram sintetizar centenas de radioisótopos em laboratório. 

As transmutações nucleares são, algumas vezes, representadas listando-se, em ordem, os núcleos-alvo, as par
tículas a ser bombardeadas, a prutícuJa ejetada, e o núcleo do produto. Escrita dessa maneira, a Equação 21.8 é 
1
; N(a, p) 1~ O. A partícula alfa, o próton e o nêutron são abreviados con10 a, pen, respectivamente. 

COMO FAZER 21 .5 

Escreva a equação nuclear balanceada para o processo resumido como ~X AJ (n, a)~: Na. 

Solução 
Análise e Planejamento: devemos passar da forma descritiva simpJjficada da reação nuclear para a equação nuclear 
balanceada. Isso equivale a escrever n e a mostrando seus índjces inferiores e superiores. 
Resolução: o n é a abreviatura para um nêutron (bn), e a representa uma partícula alfa (~He). Conseqüentemente, 
a equação nuclear é: 

~~AJ + ~n -~ ifNa + ~He 

PRATIQUE 
Usando uma notação curta, escreva a reação nuclear 

Resposta: 1:o(a,p)1~ N 

Caminho da 
partícula 

Para a bon1ba 
de vácuo 

\. 
Fonte de 
partícula Alvo 

Fonte de voltagem 
alternante 

Ín1ã (o topo do 
ímã não está 

mostrado) 

Figura 21 .5 Desenho esquemático 
de um ciclotron. As partículas 
carregadas são aceleradas ao redor do 
anel, aplicando-se voltagem alternante 
aos dês. 

1~0 + lH -~ ·~N + ~He 

Uso de partículas carregadas 
As partículas carregadas, como as partículas alfa, devem se mover mui

to mais rapidamente para superar a repulsão eletrostática entre elas e o nú
cleo-alvo. Qt1anto n1aior a carga nuclear no projétil ou no alvo, mais rápido 
o projétil deve se mover para realizar urna reação nuclear. Muitos métodos 
têm sido inventados para acelerar partículas carregadas, usando campos 
magnéticos e eletrostáticos fortes. Esses aceleradores de partículas, popu
larmente chamados 'quebradores de áton1os', possuen1 nomes con10 ciclo
lron e sincrotron. O ciclotron está ilustrado na Figura 21.5. Os eletrodos ocos 
na forma de D são mamados' dês', por terem o formato da letra O. As partí
culas do projétil são introduzidas em urna câmara de vácuo com o ciclo
tron. As partículas são, depois, aceleradas tornando os dês carregados 
positiva e negativamente de modo a lternado. Os ímãs colocados acima e 
abaixo dos dês mantêm as partículas em movimento em um caminho espi
raJ até que elas finaJmente se desviem para fora do ciclotron e saiam para 
atingir uma substância-alvo. Os aceleradores de partícuJas têm sido usados 
principalmente para sintetizar ele111entos pesados e para investigar a estru
tura fundamental da matéria. A Figura 21.6 mostra uma vista aérea do Fer
milab, o Laboratório Acelerador NacionaJ, próximo de Chicago. 
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Figura 21.6 Vista aérea do 
Laboratório Acelerador Nacional 
Fermi, na Batavia, Illinois, Estados 
Unidos. As partículas são aceleradas 
a energias muito altas, 
circulando-as pelos ímãs no anel, 
que têm circunferência de 6,3 km. 

Muitos isótopos sintéticos usados em quantidade na medicina e na pesquisa científica são preparados usando 
nêutrons como projéteis. Como os nêutrons são neutros, eles não são repelidos pelo núcleo. Conseqüentemente, 
eles não precisam ser acelerados, con10 as partícLLlas carregadas, para provocar reações nucleares. (Na realidade, 
eles não podem ser acelerados.) Os nêutrons necessários são produzidos pelas reações que ocorrem nos reatores nu
cleares. O cobalto-60, por exemplo, usado no tratamento do câncer, é produzido pela captura de nêutron. O ferro-58 é 
colocado em um reator nuclear, onde ele é bombardeado por nêutrons. Ocorre a seguinte seqüência de reações: 

Elementos transurânicos 

~Fe + ~ n ~~Fe (21.9) 

59 Fe - -+ 
26 S9c º 27 o + - 1 e 

~ico + ~ n--+ ~Co 

[21.10] 

[21.11] 

As transmutações artificiais têm sido usadas para produzir os elementos com número atômico acima de 92. 
Eles são conhecidos como elem entos trans urânicos porque aparecem imediatamente após o Lrrânio na tabela pe
dódica. Os elementos 93 (netúnio, Np) e 94 (plutônio, Pu) foram descobertos inicialmente em 1940. Eles foram pro
duzidos pelo bombardeamento de urânio-238 com nêutrons: 

238u 1 _, n9u --+ 239Np + ºe 
92 + on 92 93 - 1 

239 Np - -+ 239pu + o e 
93 . 94 -1 

[21.12) 

[21.13] 

Os elementos com números atômjcos gra11des normabnente são formados em pequenas quantidades nos ace
leradores de partículas. O cúrio-242, por exemplo, é formado quando um alvo de plutôruo-239 é atingido com pa1·
ticulas alfa aceleradas: 

[21.14) 

Em 1994, uma equipe de cientistas europeus sintetizou o elemento 111 pelo bombardeamento de um alvo de 
bismuto, por vários dias, com um feixe de átomos de níquel: 

209 81. + 64Nt' '72X 1 
83 28 --+ 111 + on 

Surpreendentemente, a descoberta deles foi baseada na detecção de apenas três átomos do novo elemento. 
Os núcleos têm vida muito curta, e eles sofrem decaimento alfa em milissegttndos após suas sínteses. O mesmo 
grupo de cientistas relatou também do elemento 112 em 1996. Até a edição deste livro, os no1nes e os símbolos ain
da não tinham sido escolhidos para os novos elementos. 

21 .4 Velocidades de decaimento radioativo 

Por que alguns radioisótopos, como uxânio-238, são encontrados na natureza, enquanto outros não o são e de
vem ser sintetizados? Para responder a essa pergunta, você precisa compreender que diferentes núcleos sofrem 
decaimento radioativo com diferentes velocidades. Muitos radioisótopos decaem basicamente de maneira com
pleta em questão de segundos ou menos, de forma que não os encontramos na natureza. O urânio-238, por outro 
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Figura 21 .7 Decaimento de uma 
amostra de 10,0 g de :sr (t112 = 28,8 
anos). ~ 
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lado, decai mwto lentamente; por isso, apesar de sua instabilidade, ain.da podemos observá-lo na natureza. U1na 
importante característica de um radioisótopo é sua velocidade de decaimento. 

O decaimento radioativo é um processo cinético de primeira orde1n. Recorde-se de que um processo de prime

~ ANIMAÇÃO 
~"J Processo de primeira ordem 

ATIVIDADES 
Decaimento radioativo, meia
vida 

ira ordem tem meia-vida característica, que é o tempo necessário para metade 
de certa quantidade de uma substância reagir. aao (Seção 1-t 4) As velocidades 
de decaimento dos núcleos são .normalmente abordadas em termos de mei
as-vidas. Cada isótopo tem sua própria meia-vida característica. Por exemplo, 
a meia-vida do estrôncio-90 é 28,8 anos. Se começarmos com 10,0 g de estrôn
cio-90, apenas 5,0 g desse isótopo pern1aneceriam após 28,8 anos, 2,5 g após 
outros 28,8 anos, e assim por diante. O estrôncio-90 decai para ítrio-90, como 
mostrado na Equação 21.15: 

: sr--- ~Y + -~e [21.15] 

A perda de estrôncio-90 como função do tempo é mostrada na Figura 21.7. 
Meias-vidas tão curtas quanto milionésimos de um segundo e tão longa quanto bilhões de anos são conheci

das. As meias-vidas de alguns radioisótopos estão relacionadas na Tabela 21.4. Uma importante característica das 
meias-vidas é que elas não são afetadas por condições externas como temperatura, pressão ou estado de combina
ção química. Conseqüentemente, ao contrário dos produtos químicos tóxicos, os átomos radioativos não podem 
ser submetidos inofensivamente a reação química ou por qualquer outro tratamento. Nesse ponto, não podemos 
fazer nada, mas deixar que esses núcleos percam a radioatividade em suas velocidades características. No meio 
tempo devemos ton1ar precauções para isolar os radioisótopos por causa do perigo da radiação que pode1n causar. 

TABELA 21 .4 As meias-vidas e tipos de decaimento para vários radioisótopos 

Isótopo Meia-vida Tipo de decaimento 

Radioisótopos naturais ~u 4,5 X 109 Alfa 

~u 7,0X108 Alia 
232Th 

92 1,4X1010 Alfa 

~K 1,3 X ]09 Beta 
14c 
6 5.715 Beta 

Radioisótopos sintéticos 239pu 
94 24.000 Alfa 

1~Cs 30 Beta 

~Sr 28,8 Beta 
1311 
53 0,022 Beta 
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COMO FAZER 21 .6 

A meia-vida do cobalto-60 é 5,3 anos. Quanto restará de uma amostra de 1,000 mg de cobalto-60 depois de u1n período 
de 15,9 anos? 

Solução 

Análise e Planejamento: dada a 1neia-vida para o cobalto-60, pede-se calcular a quantidade de cobalto-60 que restará 
de uma amostra de 1,000 mg depois de um período de 15,9 anos. Para fazer i.o;so utilizamos a meia-vida constante e ca
racterística do processo de decaimento. 

Resolução: um período de 15,9 anos é três meias-vidas para o cobalto-60. No final de unia ·meia-vida, sobra 0,500 mg 
de cobalto-60, 0,250 mg no final de duas meias-vidas e 0,125 mg no final de três meias-vidas. 

PRATIQUE 

O carbono-11, usado em image1n médica, tem meia-vida de 20,4 mín. Os nuclídeos de carbono-1 1 são formados e a 
seguir incorporados dentro de um composto desejado. A amostra resultante é injetada no paciente e a imagem mé
dica é obtida. Todo o processo leva cinco meias-vidas. Qual porcentagem de carbono-11 original resta no final desse 
tempo? 

Resposta: 3,12o/o 

Datação 
Como a meia-vida de qualquer nuclídeo é constante, a meia-vida pode servir como um relógio nuclear para 

determinar as idades de diferentes objetos. O carbono-14, por exemplo, tem sido usado para determinar a idade de 
materiais orgânicos (Figura 21.8). O procedimento é baseado na formação de carbono-14 por captura de nêutron 
na atmosfera superior: 

[21.16) 

Essa reação fornece uma fon te de carbono-14 pequena, mas razoavelmente constante. O carbono-14 é radjoati
vo, sofrendo decaimento beta com meia-vida de 5.715 anos: 

i4c 6 - -+ 

Ao usar datação de radiocarbono, geralmente supomos que a razão entre 
o carbono-14 e o carbono-12 na atmosfera tem sido constante por pelo menos 
50 mil anos. O carbono-14 é incorporado ao ruóxido de carbono, que é por sua 
vez incorporado, pela fotossíntese, dentro de moléculas contendo carbono 
mais complexas nos vegetais. Quando os vegetais são ingeridos por animais, o 
carbono-14 incorpora-se a eles. Uma vez que um vegetal ou animal vivo tem 
ingestão constante de compostos de carbono, ele é capaz de manter uma razão 
entre o carbono-14 e o carbono-12, idêntica à da atmosfera. Entretanto, quando 
o organismo morre, ele não ingere mais compostos de carbono para repor o 
carbono-14, perdido pelo do decajmento radi.oativo. A razão de carbono-14 
em relação ao carbono-12 conseqüentemente diminui. Medindo-se essa razão 
e comparando-a com a da atmosfera, podemos estimar a idade de um objeto. 
l'or exen1plo, se a razão diminui para a metade da atn1osfera, podemos con
cltúr que o objeto tem meia-vida, ou seja, 5.715 anos. Esse método não pode ser 
usado para datar objetos com mais de 50 mil anos. Depois desse período de 
tempo a radioatividade é muito baixa para ser meruda precisamente. 

A técnica de datação de radiocarbono tem sido co1úerida comparando as 
idades de árvores determinadas pela contagem de seus anéis e por análise de 

• 
radiocarbono. A meruda que uma árvore cresce, ela aruciona um anel a cada 
ano. Com o envelhecimento, o carbono-14 decai, enquanto a concentração de 
carbono-12 permanece constru1te. Os dois métodos de datação coincidem com 
diferenças de aproximadamente lO'Yo de erro. A maioria da madeira usada 
nesses testes era de pinheiros da Califórnia, que atingem idades de até 2 mil 
anos. Usando árvores que morreram em um tempo conhecido de centenas de 
anos atrás, é possível fazer comparações a té aproximadamente 5000 a. C. 

[21.17] 

Figura 21.8 O manto de Turim, 
um tecido de linho de mais de 4 m 
de comprimento, ostenta uma 
imagem apagada de um homem, 
visto aqui em um negativo da 
fotografia da imagem. Alega-se que 
o manto foi a mortalha de jesus 
Cristo. Vários testes têm sido 
realizados nos fragmentos do tecido 
para determinar origem e idade. 
Os cientistas, usando datação de 
radiocarbono, concluíram que o 
linho foi feito entre 1260 e 1 390 d.C. 
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Outros isótopos podem ser usados analogamente para datar vários tipos de objetos. Por exemplo, leva aproxi
madamente 4,5 x 109 anos para metade de uma amostra de urânjo-238 decrur para chwnbo-206. A idade das pedras 
contendo urânio pode, conseqüentemente, ser determinada medindo-se a razão entre chumbo-206 e urâruo-238 
que de alguma forma incorpora-se à pedra por meio de processos químicos normais em vez de ser por decaimento 
radioativo; a pedra conteria também grandes quantidades do isótopo mrus abundante chumbo-208. Na ausência 
de grandes quantidades desse isótopo 'geonormal' do chumbo, supõe-se que todo o chumbo-206 foi em algun1a 
época urânio-238. 

As pedras mais antigas encontradas na Terra têm aproximadamente 3 x 109 anos. Essa idade indica que a crosta 
terrestre tem sido sólida por no mínimo esse período de tempo. Os cie11tistas estimam que foi necessário de 1a1,5 x 
109 anos para a Terra resfriar e sua superfície tomar-se sólida. Isso coloca a idade da Terra entre 4,0a4,5x109 (apro
ximadamente 4,5 bilhões) de anos. 

Cálculos baseados na meia-vida 
Até aqui a abordagem tem sido principalmente qualitativa. Agora consideramos o tópico de meias-vidas a 

partir de um ponto de vista mais quantitativo. Essa abordagem pennite-nos responder questões dos seguintes ti
pos: como determinamos a meia-vida de urânio-238? Analogamente, como determinamos quantitativamente a 
idade de um objeto? 

O decaimento radioativo é um processo cinético de primeira ordem. Sua velocidade, conseqüentemente, é pro
porcional ao número de núcleos radioativos N na amostra: 

Velocidade= kN [21.18) 

A constante de vel.ocidade de primeira ordem, k, é cl1amada constante de dccni111ento. A velocidade na qual uma 
amostra decai é chan1ada de atividade, e é geralmente expressa como o número de desintegrações observadas por 
unidade de tempo. O bequerel (Bq) é a unidade SI para expressar a atividade de determinada fonte radioativa (isto 
é, a velocidade na qual as desintegrações nudeares ocorrem). Um beg:uerel é definido como desintegração por se
gundo. Uma unidade 1nais antiga, mas ainda utilizada, é o curie (Ci), definida como 3,7 x lOto desintegrações por 
segundo, velocidade de decaimento de l g de rádio. Portanto, uma amosb·a de 4,0 .mCi de cobalto-60 sofre (4,0 x 
10~) x (3,7x101º desintegrações por segundo) = 1,5x108 desintegrações por segundo e tem uma atividade de 1,5 x 
10$ Bq. À medida que un1a amostra radioativa decai, a quantidade de radiação que einana da amostra também de
cai. Por exen1plo, a meia-vida do cobalto-60 é 5,26 anos. A amostra de 4,0 mCi de cobalto-60 teria, após 5,26 anos, 
uma atividade de radiação de 2,0 n1Ci, ou 7,5 x 107 Bq. 

Como vimos na Seção 14.4, uma lei de velocidade de primeira ordem pode ser transformada na seguinte equação: 

N , 
ln-= - kt 

N o 
[21.19] 

Nessa equação t é o intervalo de tempo do decrumento, k é a constante de decrumento, N0 é o n(unero ilucial de 
núcleos (no tempo zero) e N, é o número restante após esse intervalo. Tanto a massa de um radioisótopo em parti
cular quanto sua atividade são proporcionais ao número de núcleos radioativos. Assim, a razão da massa a qual
quer tempo t em relação à massa em t = O ou a razão entre as atividades no tempo t e no tempo t = O podem ser 
substitt1ídas por N /No na Equação 21.19. 

A partir da Equação 21.19, podemos obter a relação entre a constante de decaimento, k, e a meia-vida, 
f 111• - (Seção 14.4) 

k = 0,693 

t l/2 

[21.20] 

Assim, se conhecermos o valor da constante de decrumento ou a meia-vida, podemos calcular o valor da outra. 

COMO FAZER 21 .7 

Uma rocha contém 0,257 mg de chumbo-206 para cada miligrama de urâ.nio-238. A meia-vida para o decaimento de 
urãnio-238 a chumbo-206é4,5x109 anos. Qual a idade da rocha? 
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Solução 

Análise e Planejamento: foi dito que uma amostra de rocha tem determinada quantidade de chun1bo-206 para qual
quer uni.dade de massa de urânio e pede-se estimar a idade da rocha. Presumivelmente chun"lbo-206 deve-se inteira
mente ao decaimento de urânio-238, para formar chumbo-206, com uma meia-vida conhecida. Para aplicar as 
expressões cinéticas de primeira ordem (equações 21.19 e 21.20) para calcular o tempo decorrido desde que a rocha foi 
formada, precisamos primeiro calcular quanto de urânio-238 havia inicialmente para cada 1 miligrama que permane
ce hoje. 

Resolução: vamos supor que a rocha contenha hoje 1,000 mg de urânio-238. A quantidade de urânio-238 na rocha 
quando ela foi formada dessa forma é iguaJ a 1,000 mg mais a quantidade que decaiu para chuinbo-206. Obten1os a úl
tima quantidade multiplicando a massa atual de chumbo-206 pela razâo entre o núo1ero de massa do urânio e o nú
mero de massa do chumbo, no qual ele decaiu. O total original de 238 U era, portanto, 

Original ~~U = 1,000 mg + ~:
2

(0,257 mg) 

= l,297mg 

Usando a Equação 21.20, podemos calcular a constante de decaimento para o processo a partir de sua meia-vida: 

k - 0,693 - 1 5 10· 10 - 1 . - - , x ano 
4,3 x109 ano 

A reorganização da Equação 21.19 para achar o tempo, t, e a substituição das grandezas conhecidas, fornece: 

1 _ 1 Jn N, _ 1 lnl,000 _ 1 7 l09 __ -- - x ano 
k N 0 l.S x 10· 10 ano· 1 1,297 ' 

PRATIQUE 

Um objeto de madeira de um sítio arqueológico é submetido a uma datação de radiocarbono. A atividade da amostra 
devido ao 14C é medida como sendo de 11,6 desintegrações por segundo. A atividade de uma amostra de carbono de 
massa igual de madeira fresca é 15,2 desintegrações por segundo. A meia-vida de 

14
C é 5.715 anos. Qual é a idade da 

amostra arqueológica? 

Resposta: 2.230 anos. 

COMO FAZER 21 .8 

Se começamos com 1,000 g de estrôncio-90, 0,953 g permanecerá após 2,00 anos. (a) Qual é a meia-vida do estrôn
cio-90? (b ) Qi.1anto de estrôncio-90 restará depois de 5,00 anos? (e) Qual é a atividade inicial da amostra em Bq e Ci? 

Solução (a) Análise e planejamento: pede-se calcular a meia-vida, I ,",com base nos dados que nos dizem quanto de 
um núcleo radioativo decaju em determinado período de tempo (N0 = 1,000 g, N, = 0,953 g e t = 2,00 anos). Fazemos 
isso, primeiro calculando a constante de velocidade para o decaimento, k, então usando-a para calcular t,12• 

Resolução: a Equação 21.19 é resolvida para a constante de decaimento, k, depois a Equação 20.20 é usada para calcu
lar a meia-vida, 1112: 

k= - !JnN' =- 1 ln0,953g 
l N 0 2,00 ano 1,000 g 

= -
1 

(--0,0481) = 0,0241 ano· 1 

2,00 ano 

f - 0,693 0,693 28 8 
,12 - - = , ano 

k 0,0241 ano·L 

(b) Análise e Planejamento: pede-se calcular a quantidade de um radionuclídeo que pern1anece após determinado 
período de tempo, N,, usando a quantidade inicial, Ncy e a constante de velocidade para decaimento, k, calculada no 
item (a). 

Resolução: de novo usando a Equação 21.19, com k = 0,0241 ano· •, temos: 

ln N, = -kt = -{0,0241 ano"1
) (5,00 anos) = --0,120 

No 

N1/N0 é calcuJado a partir de Ln(N1/NiJ = --0,120 usando e' ou a função INV LN de uma calcuJadora: 

N' = e-0.120 = 0,887 
No 
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Uma vez que N0 = 1,0QO g, temos: 
N, = (0,887)N0 = (0,887)(1,000 g) = 0,887 g 

(e) Análise e planejamento: pede-se calcular a atividade da amostra em bequerels e curies. Para isso deveinos calcu
lar o número de desintegrações por segundo por átomo, a seguir multiplicar pelo número de átomos na amostra. 

Resolução: o número de desintegrações por átomo por segundo é determinado pela constante de velocidade k. 

k = ( 0,0241) ( 1 anO) ( 1 d ) ( 1 h )= 7,64 X10·10 S-1 
ano 365 d 24 h 3.600 s 

Para obter o número total de desintegrações por segundo, calculamos o número de átomos na an1ostra e o multiplica
mos por k, onde expressamos k como o número de desintegrações por átomo por segundo: 

(l,OO de 90Sr) (lmol de 
90 

Sr) ( 6,02x10
23 

átomos de Sr)= 617 x 1021 átomos de 90Sr 
g 90 g90 Sr 1 mol de 9()Sr 

D . _ . / ( 7,64 x10-indesintegrações) (67 1ni1, ) es1ntegraçoes tota1s s = , x u atomos 
áton1o·s 

= 5,1 x1012desintegrações/s 
Como um Bq é uma desintegração por segw1do, a atividade é exatamente 5,1 x 1012 Bq. A atividade em Ci é determi
nada por: 

(5,1 x 1012 desintegrações/s) ( 10 

1 ~i _ ) = 1,4x102 Ci 
3,7 xlO des1ntegraçoes/s 

Usamos ape11as dois algarismos significativos nos produtos desses cálculos porque não saben1os a massa atômica do 
911Sr com mais de dois algarismos significativos sem procurar em uma fonJe especial. 

PRATIQUE 

U1na amostra a ser usada em imagem médica é rotulada co1n 18F, que tem meia-vida de 110 min. Qual porcentagem de 
atividade inicial permanece após 300 min? 
Resposta: 15 ,1°/o 

CAUTION 

• 

Figura 21 .9 Dosímetro de crachá. 
Crachás como este na lapela de um 
trabalhador são usados para 
monitorar a extensão na qual o 
indivíduo tem sido exposto à 
radiação de alta energia. A dose de 
radiação é determinada a partir da 
extensão do obscurecimento do 
filme no dosímetro. 
O monitoramento da radiação, 
dessa maneira, ajuda a prevenir a 
superexposição de pessoas cujos 
trabalhos requerem o uso de 
materiais radioativos ou raios X. 

21 .5 Detecção de radioatividade 

Uma variedade de mé todos tem sido desenvolvida para detectar emissões 
de substâncias radioativas. Becquerel descobriu a radioatividade por causa do 
efeito da radiação em lâminas fotográficas. As lâminas e filmes fotográficos 
têm há muito sido usados para detectar a radioatividade. A radiação afeta o fil
me fotográfico do mesmo modo que os raios X. Com cuidado, o filme pode ser 
usado para fornecer uma medida quantitativa de a tividade. Quanto maior a 
exposição à radiação, maior a área de revelação do negativo. As pessoas que 
trabalham com substâncias radioativas carregam um crachá de filme para gra
var a extensão de suas exposições à radiação (Figura 21.9). 

A radioatividade pode também ser detectada e medida com un1 dispositi
vo conhecido como contador G eiger. A operação do contador Geiger é basea
da na ionização da m a téria, provocada pela radiação. Os íons e elétrons 
produzidos pela radiação ionizante permite a condução de uma corrente elé
trica. O desenho básico de um contador Geiger é mostrado na Figura 21.10. Ele 
consiste de um tubo metálico cheio com gás. O ciliJ1dro tem uma 'janela' de 
material que pode ser penetrado por raios alfa, beta ou gama. No centro do tubo 
está um fio. O fio é conectado a um terminal de uma fonte de corrente direta, e o 
cilindro metálico está ligado ao outro terminal. A corrente flui entre o fio e o ci
lindro n1etálico quando os íons são produzidos pela radiação gue entra. O pul
so de corrente criado quando a radiação entra no tubo é amplificada; cada 
puJso é contado como uma medida da quantidade de radiação. 
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Amplificador e 
contador 

Catodo( - ) 

\ 
Anodo (+) 

Alta 
voltagem 

Figura 21 .1 O Representação esquemátíca de um contador Geiger. 

Determinadas substâncias eletronicamente excitadas por radiação poden1 
também ser usadas para detectar e medir a radiação. Por exe1nplo, algtlmas 
substâncias excitadas pela radiação liberam luz à med1da que os elétrons retor
nam a seus estados de energia mais baixos. Essas substâncias são chamadas 
substâncias fosforesce11tes. As diferentes substâncias respondem a diferentes 
partículas. O sulfeto de zinco, por exemplo, responde às partículas alfa. Um 
instrumento cJ1amado contador de cintilações (Figura 21.11) é usado para de
tectar e 1nedir radiação, baseado nos sinais de luz produzidos quando a radia
ção atinge uma substância fosforescente apropriada. Os sinais são amplificados 
eJetronicamente e contados para medir a quantidade de radiação. 

Rastreador radioativo 
Como os radioisótopos podem ser facilmente detectados, eles podem ser 

usados para seguir um elemento por suas reações químicas. A incorporação 
dos átomos de carbono a partir de C02 na glicose na fotossintese, por exemplo, 
tem s.ido estudada usando C02 contendo carbono-14. 

[21.21] 

C02 é conllecido como marcado com carbono-14. Os dispositivos de detec
ção como os contadores de cintilação seguem o carbono-14 à medida que ele se 
move de C02 por vários compostos intermediários da glicose. 

Jane~e filme 
penetrada pela 

radiação 

Figura 21 .11 Contador de 
cintilação, usado para medir 
quantitativamente o nível de 
radiação. 

O uso de radioisótopos é possível porque todos os isótopos de um elemento têm propriedades químicas prati
camente idênticas. Quando uma pequena quantidade de um radioisótopo é misturada com isótopos naturais está
veis do mesmo elemento, todos os isótopos passam pelas mesmas reações juntos. O caminho do elemento é 
revelado pela radioatividade dos radioisótopos. Em virtude de o radioisótopo poder ser usado para seguir o cami
nho do elemento, ele é chamado rastreador radioativo. 

21 .6 Variações de energia nas reações nucleares 

As energias associadas às reações nucleares podem ser consideradas com a ajuda da famosa equação de Einstein 
que relaciona massa e energia: 

E= 111c2 [21.22] 

Nessa equação E significa energia, 111 significa massa e e significa a velocidade da luz, 3,00x108 m/s. Essa equa
ção afirma que a massa e a energia de um objeto são diretamente proporciona1s. Se um sistema perde massa, ele 
perde energia (exotérn1ico); se gan.ha massa, ganha energia (endotérmico). Como a constante de proporcionaJida-
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de na equação, cz, é um n(Lmero tão grande, mesmo pequenas variações na massa são acompanhadas por grandes 
variações de energia. 

As variações de massa nas reações químicas são muito pequenas para se detectar facilmente. Por exemplo, a 
variação de massa associada à combustão de um molde CH4 (processo exotérmico) é-9,9 x 10-9 g. Uma vez que a 
variação de massa é tão pequena, é possível tratar as reações químicas como se as massas fossem conservadas. 

As variações de massa e as variações de energia associadas nas reações nucleares são mu.ito maiores que as das 
reações químicas. A variação de massa acon"tpanl1ando o decaimento radioativo de um mo1 de urânio-238, por 
exemplo, é 50 mil vezes maior que aquela para a combttStão de CH4• Vamos examinar a variação de energia para 
essa reação nuclear: 

2~~u ~Th + iHe 

Os núcleos nessas reações têm as seguintes massas: ~U, 238.0003 u; ~ Th, 233,9942 u; e i He, 4,0015 11. A variação 
de massa, 6111, é a massa total dos produtos menos a massa dos reagentes. A variação de massa para o decaimento 
de um nwl de urânio-238 pode, então, ser expressa em gramas: 

233,9942 g + 4,0015 g - 238,0003 g = -0,0046 g 

O fa to de o sistema ter perdido massa indica que o processo é exotérmico. Todas as reações nucleares espontâ
neas são exotérmicas. 

A variação de energia por mol associada a essa reação pode ser calculada usando as equações de Einstein: 

ó.E = A(111c1) = c2A111 

= (2,9979 x 108 m / s)2(-0,0046 g) ( 
1 

kg ) 
1.000 g 

kgm 2 

= -4,1X1011 

2 
= -4,1X1011

) 

s 

Observe que ó.Jn é convertido em quilogran1as, a unidade SI de massa, para obter ó.E em joules, a wtldade SI de . 
energia. 

COMO FAZER 21 .9 

Qual a energia dispendida ou ganha quando um mol de cobalto-60 sofre decaimento beta: ~Co - - -~e + ~i? 
A massa do átomo de ~Co é 59,933819 11, e a de ~Ni é 59,930788 11. 

Solução 

Análise e Planejamento: pede-se calcular a variação de energia em uma reação nuclear. Para isso devemos calcular a 
variação de massa no processo.Foram dadas as massas dos núcleos na reação. Nós as calculamos levando em conta as 
massas dos elétrons que contribuem para as massas atômicas. 

Resolução: um átomo de ~ Co ten1 27 elétrons. A tnassa de un1 elétron é 5,4858 x 10-1 11.. (VeUJ a lista de constantes fun
damentais no encarte deste livro.) Subtraín1os a massa de 27 elétrons da massa do áto1110 de 27 Copara encontrar a mas
sa do 111ícleo de ~Co: 

59,93381911-(27)(5,4858 xl04 
11) = 59,919007 11(ou59,919007 g/mol) 

Analogamente, para ~ Ni, a massa do núcleo é: 

59,930788 11 - (28)(5,4858 x I0-1 11) = 59,915428 11 (ou 59,915428 g / mol) 

A variação de massa em uma reação nuclear é a massa total dos produtos menos a massa dos reagentes: 

ô.111 = massa do elétron+ massa do núcleo de ~Ni- massa do núcleo de ~ Co 

= 0,00054858 li+ 59,915428 li - 59,919007 u 

= -0,00303111 

Portanto, quru1do um mo! de cobalto-60 decai, 

Ôlll = -O ,003031 g 

Como a massa diminui (ô.111 < O), a energia é liberada (ô.E < 0). A quantidade de energia liberada por 1110/ de cobalto-60 é 
calculada usando a Equação 21.22: 
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M = c ll.111 

= (2,9979 x 108 m / s)2(-0,003031 g) ( 
1 

kg ) 
1.000 g 

=-2,724 X 1011 kg ~z = 2,724 X 1011 J 
s 

PRATIQUE 

A emissão de pósitron a partir de 11C, 
i61c 115 + ºe 5 l 

ocorre com liberação de 2,87 x 1011 J por molde 11C. Qual é a variação de 1nassa por mo! de 11C nessa reação nuclear? 

Resposta: -3,19 x 10-3 g 

Energia de coesão do núcleo 
Os cientistas descob.riram na década de 30 que as massas dos núcleos são sempre menores que as massas dos 

núcleons individuais dos quais eles são compostos. Por exemplo, o núcleo de hélio-4 tem massa de 4,00150 u. 
A massa de um próton é 1,00728 u, e a de um nêutron, 1,00866 11. Conseqüentemente, dois prótons e dois nêu
trons têm massa total de 4,03188 u: 

Massa de dois prótons = 2(1,00728 11) = 2,01456 u 

Massa de dois nêutrons = 2(1,00866 u) = 2,01732 11 

Massa total = 4,03188 u 

A massa dos núcleons individuais é 0,03038 u maior que a massa do núcleo de hélio-4: 

Massa de dois prótons e dois nêu trons = 4,03188 u 

Massa do núcleo de i He = 4,00150 1t 

Diferença de massa = 0,03038 u 

A diferença de massa entre um núcleo e seus núcleons constituintes é chamada perda de massa. A origem da 
perda de massa é rapidamente entendida se considerarmos que a energia deve ser adicionada ao núcleo para que
brá-lo em prótons e nêutrons separados: 

Energia+ ~He - - 2~ p + 2~ n (21.23) 

A química e a vida Aplicações médicas dos rastreadores rad ioativos 

Os rastreadores radioativos têm encontrado grande uso 
como ferran1entas de diagnóstico na medicina. A Tabela 21.5 
relaciona alguns dos rastreadores radioativos e seus usos. 
Esses radioisótopos são incorporados em um composto ad
ministrado ao paciente, geralmente por via intravenosa. O 
uso diagnóstico desses isótopos é baseado na habilidade de 
o composto radioativo localizar-se e concentrar-se no órgão 
ou tecido sob investigação. O iodo-131, por exemplo, tem 
sido usado para testar a atividade das glândulas tireóides. 
Essa g lândula é o único utilitário importante de iodo no cor
po. O paciente bebe uma solução de Nal contendo iodo-131. 
Apenas uma pequena quantidade é usada de tal forma que o 
paciente não receba uma dose prejudicial de radioatividade. 
Um contador Geiger colocado próximo da tireóide, na re
gião do pescoço, determina a habilidade da tireóide em ab-

sorver o iodo. A tireóide normal absorverá aproximadrunen
te 12o/o do iodo em poucas horas. 

As aplicações médicas dos rastreadores radioativos são 
ainda ilustradas pela tomografia por emissão de pósitron 
(PE1). O PET é usado para diagnóstico clinico de muitas doen
ças. Nesse método, compostos contendo radionuclídeos que 
decaem por emissão de pósitron são injetados no paciente. 
Esses compostos são escoU1idos para permitir aos pesquisa
doresrnonitorar o fluxo sangüíneo, as velocidades metabóli
cas da glicose e do oxigênio e outras funções biológicas. 
Alguns dos trabalhos mais interessantes envolvem o estudo 
do cérebro, que depende da glicose para a maioria de sua 
energia. As variações en1 como esse açúcar é n1etabolizado 
ou usado pelo cérebro pode sinalizar unia patol.ogia como 
câncer, epilepsia ou esquizofrenia. 
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TABELA 21.5 Alguns radionuclídeos usados como 
rastreadores radioativos 

Nuclídeo Meia-vida 
• 
Area estudada do corpo 

Todo-131 8,04 dias Tireóide 

Ferro-59 44,5 dias Glóbulos vermelhos 

Pósforo-32 14,3 dias Olhos, fígado, tumores 

Tecnécio-99 6,0 horas Coração, ossos, fígado e 
pulmões 

Sód io-24 14,8 horas Sis tema circulatório 

O composto a ser de tectado no paciente deve ser ma rca
do com um radionuclídeo, que é um emissor de pósitron. 

(a) 

Os nuclideos mais usados são carbono-11 (meia-vida de 20,4 
min), flúor-18 (meia-vida de 110 min), oxigênio-15 (meia
v ida de 2 min) e nitrogên:io-13 (meia-vida de 10 min). A gU
cose, por exemplo, podesern1arcada como 11C. Como as me
ias-vidas dos e missores de pósitrons são curtas, o químico 
deve incorpo rar rapidamente o radionudídeo no açúcar e 
injetar o composto imediatamente. O paciente é colocado em 
um aparelho (Figura 21.2 (a)) que mede a emissão de pósi
tron e constrói uma imagem, baseada em computação, do 
órgão no qual o composto que está emitindo é localizado. A 
na tureza dessa imagem (Figura 21.12(a)) fornece a chave 
para a presença de doenças ou outras anormalidades e ajuda 
os pesquisadores n1édicos a entender como uma doença em 
particular afeta o funcionamento do cérebro. 

(b) 

Figura 21.12 (a) Na tomografia por emissão de pósitron (PET) é injetada em um paciente uma solução de um 
composto marcado com radionucl ídeo, que rapidamente se move para o cérebro. Os núcleos rad ioativos no composto 
emitem pósitrons. O aparelho de PET mede as emissões de pósitron e revela uma imagem tridimensional do cérebro. (b) 
Imagens de PET do cérebro humano mostrando áreas ativas no comportamento compulsivo-obsessivo. Cada vista 
representa uma seção transversal diferente do cérebro. As áreas amarelas e vermelhas são as áreas a tivas, como indicado 
pelo fluxo de sangue detectado pelo rastreador radioativo. 

A adição d e e nergia a lllll s is te.ma d eve ser acompanhad a p o r a tunento prop o rc io nal n a m assa. A variação d e 

m assa para a con versão d e hélio-4 e n1 núcleons separad os é tln1=0,03038 11, como mostrad o nos cálculos. A en e rgia 
necessária pa ra esse processo é calc ulad a como segite: 

2 ô.E =e ô.111 

= (2,9979 x 108 
m/s)

2(0,03038 11)( 
1 

g 
23 

)( 
1 

kg ) 
6,022 X 10 li 1.000 g 

= 4,534 X 10-12 J 

A e nergia necessária para separar um núcleo em seus n úcleons é cha m ada energia d e coes ão nuclear. Quanto 
m a io r a ener gia de coesão, m ais estável é o núcleo no sentido d a decomposição. As e ne rg ias d e coesão nuclear de 
hélio-4 e d e outros núcleos (ferro-56 e urãnio-238) são comparadas na Tabela 21.6. As energias de coesão p or n údeon 
(isto é, a e nergia de coesão d e cada n úcleo d ividida p e lo número to ta l de n úcleons naque le núcleo) estão tam bém 
comparad as nessa ta be la. 
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TABELA 21 .6 Perdas de massa e energias de coesão para três núcleos 

Núcleo Massa do Massa dos Perda de massa Energia de coesão O> Ene rgia de coesão por 
núcleo (11) núcleons (11) núcleon U> 

individuais (11) 

4He 2 4,00150 4,03188 0,03038 4,53 X 10-12 1,13 X 10-12 

~Fe 55,92068 56,44914 0,52846 7,90 X 10-ll 1,-ll X 10-12 

238u 
92 238,00031 239,93451 1,93420 2,89 X 10-10 1,21 X 10-12 

As energias de coesão por núcleo pod.en1 ser usadas para comparar as estabilidades de diferentes combinações 
de núcleons (tais como 2 prótons e 2 nêutrons arranjados como ~Heou 2 :H). A Figura 21.13 mostra um gráfico da 
energia de coesão por núcJeon contra o número de massa. A energia de coesão por núcJeon primeiro aumenta em 
ordem de grandeza à medida que o número de massa aumenta, atingindo 1,4 x 10-12 J para os núcleos cujos núme
ros de massa estão na vizinhança do ferro-56. Ela, então, diminui lentamente até aproximadam.ente 1,2 x 10-12 j para 
núcleos muito pesados. Essa tendência inclica que os núcleos de números de massa intermediários estão mais for
temente coesos (e, conseqüentemente, mais estáveis) que os com números de massa menores ou maiores. Essa ten
dência tem duas conseqüências significativas: a primeira, os núcleos mais pesados ganJ1am estabilidade e, por isso, 
liberam energia se fore1n fragmentados em dois núcleos de tamanho médio. Esse processo, conhecido como fissão, 
é usado para gerar energia e1n usinas de energia nuclear; a segunda é que até mesmo maiores quantidades de ener
gia são liberadas se núcleos muito leves são combinados ou fundidos para fornecer núcleos n1ais massivos. Esse pro
cesso de fusão é essencial para produção de energia no Sol.Veremos mais de perto a fissão nas seções 21.7 e 21.8. 
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21 .7 Fissão nuclear 
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Figura 21 .13 A energia de coesão 
média por núcleon aumenta até um 
máximo nos números de massa de 50 
a 60 e diminui lentamente depois. 
Como resultado dessas tendências, 
a fusão de núcleos leves e a fissão de 
núcleos pesados são processos 

- . exoterm1cos. 

De acordo com a abordagem das variações de energia nas reações nucleares (Seção 21.6), tanto a divisão de nú
cleos pesados (fissão) quanto a união de núcleos leves (fusão) são processos exoténnicos. As usinas de energia nu
clear comerciais e a maioria das forn1as de arman1entos nucleares dependen1 do processo de fissão nuclear para 
suas operações. A primeira fissão nuclear a ser descoberta foi a do urânio-235. Esse n(1cleo, bem como os de urâ
nio-233 e plutônio-239, sofre fissão quando atingidos por um nêutron movendo-se lentamente.2 Esse processo de 
fissão induzida é ilustrado na Figura 21.14. Um núcleo pesado pode ser clividido de muitas maneiras diferentes. 
Duas n1aneiras de divisão do núcleo de urânio-235 são mostradas n.as equações 21.24 e 21.25: 

2 Outros núcleos pesados podem ser induzidos a sofrer fissão. Entretanto, esses três são os únicos de importância prática. 
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Figura 21.14 Representação 
esquemática da fissão do urânío-235 
mostrando um de seus muitos padrões 
de fissão. Nesse processo, 3,5 X 1 0· 11 J 
de energia é produzida por núcleo de 
21su . 

.. 
91Kr 
36 

[21.24J 

[21.25] 

Mais de 200 isótopos diferentes de 35 elementos distintos têm sido descobertos entre os produtos da fissão de 
urãnio-235. Muitos deles são radioativos. 

Em médja, 2,4 milhões de nêutrons são produzidos em cada fissão de urânio-235. Se uma fissão produz 2 nêu
trons, eles podem provocar duas fissões. Os 4 nêutrons assim liberados podem produzir quatro fissões, e assim por 
diante, como mostrado na Figura 21.15. O número de fissões e a energia liberada incrementam-se rapidamente, e 
se o processo não for controlado, o resultado é uma explosão violenta. As reações que se multiplicam dessa manei
ra são chamadas de reações em cadeia. 

Para que uma reação de fissão em cadeia ocorra, a amostra do material físsil deve ter certa massa mínima. Caso 
contrário, os nêutrons escapam da amostra antes que tenham a oportunjdade de atingir outros núcleos e provo
quem fissão adicional A cadeia pára se forem suficientes os nêutrons perdidos. A quantidade núnima de material 
ffssil suficiente para manter a reação em cadeia com velocidade cons tante de fissão é chamada massa crítica. Quan
do uma massa crítica de material estiver presente, em média um nêutron de cada fissão é subseqüentemente eficaz 
na produção de outra fissão. A massa crítica de urânio-235 é aproximadamente l kg. Se mais de uma massa crítica 
de material físsil estiver presente, poucos nêutrons escapam. A reação em cadeia, então, multiplica o número de 
fissões, que podem levar a uma explosão nuclear. Uma massa superior à massa crítica é chamada massa supercrí
tica. O efeito da massa em uma reação de fissão é ilus trado na Figura 21.16. 

Figura 21.15 Reação de fissão em 
cadeia na qual cada uma produz dois 
nêutrons. O processo leva a uma 
aceleração da velocidade de fissão, com 
o número de fissões potencialmente 
dobrando em cada etapa. 

Figura 21.16 A reação em cadeia em 
uma massa subcrftica pára logo 
porque se perdem nêutrons da massa 
sem provocar fissão. À medida que a 
massa aumenta, menos nêutrons são 
capazes de escapar. Em uma massa 
supercrítica, a reação em cadeia é 
capaz de acelerar. 
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A Figura 21.17 mostra um ctiagrama esquemático da primeira bomba atô
mica usada em guerra. Uma bomba desse tipo foi jogada em Hiroslúma, Japão, 
em 6 de agosto de 1945. Para disparar a reação de fissão, duas massas subcríti
cas de urânio-235 são atiradas juntas usando explosivos químicos. As massas 
combinadas de urânio formam uma massa supercrítica, que leva a uma reação 
em cadeia ráp.ida e sem controle e, no final, a uma explosão nuclear. A energia 
liberada pela bomba jogada em Hiroslúma era equivalente à energia liberada 
por 20mil toneladas de TNT (ela, conseqüentemente, é chamada de uma bom
ba de 20 quiloto11s). Infelizmente, o projeto básico de uma bomba atômica com 
base na fissão é bastante simples. Os materiais ffsseis são potencialmente ctis
poníveis para qualquer país com um reator nuclear. Essa simplicidade tem 
como resultado a proliferação de armas atômicas. 

AI vo subcrítico 
de U-235 

Invólucro --
da bomba 

Cano 
da bomba 

Cunha de 
U-235 
subcrítico ---

Reatores nucleares Explosivo---~ 
, . 

A fissão nuclear produz a energia gerada pelas usinas de energia nuclear. 
qutm1co 

Figura 21 . 17 Projeto usado em 
bombas atômicas. Um explosivo 
convencional é usado para colocar 
duas massas subcríticas juntas para 
formar uma massa supercrftica. 

O 'combustível' do reator nuclear é uma substância físsil, como urânio-235. Nor
malmente, o urânio é enriquecido até aproximadamente 3o/o de urânio-235 e 
depois usado na forma de grânulos de U02. Esses grânulos enriquecidos de urâ
nio-235 são revestidos em tubos de zircônio ou de aço inoxidável. Os bastões 
compostos de n-1ateriais como cádmio ou boro controlam o processo 

Um olhar mais de perto Aurora da era nuclear 

A fissão de urânio-235 foi atingida pela primeira vez no fi
nal da década de 30 por Enrico Fermi e seus colegas em 
Roma, e pouco depois disso por Otto 'Hahn e seus colabora
dores, em Berlim. Ambos os grupos estavam tentando pro
duzir elementos transurânicos. Em 1938 Hahn identificou o 
bário entre seus produtos de reação. Ele estava intrigado 
com essa observação e questionou a identificação porque a 
presença de bário era muito inesperada. E enviou uma carta 
detalhada descrevendo seus experimentos a Lise Meitner, 
urna antiga colaboradora. Meitner tinha sido forçada a deixar 
a Alemanha por causa do anti-semitismo do Terceiro Reich e 
tinha se estabelecido na. Suécia. Ela suspeitou de que o expe
rimento de Hahn indicava que um novo processo nucleares
tava ocorrendo, no qual o urfuúo-235 se dividia. Ela chamou 
esse proces$O de fissitÇJ 1111c/e11r. 

Meitner escreveu sobre essa descoberta para seu sobri
nho, Otto Frisch, um físico que trabalhava no Instituto Niels 
Bohr em Copenhagen. Ele repetiu o experimento, verifican
do as observações de Halu1 e descobrindo que quantidades 
rnuito elevadas de energia estavam envolvidas. Em janeiro 
de 1939 Meitner e Frisch publicaram um artigo curto descre
vendo essa nova reação. Em março de 1939, Leo Szilard e 
Walter Zinn da Universidade de Columbia descobrira1n que 
nêutrons são mais produzidos do que usados em cada fissão. 
Como temos visto, isso permite um processo de reação em 
cadeia. 

As noticias dessas descobertas e a consciência de seu 
potencial uso em dispositivos de explosivos espalharam-sera
pidan1ente na comunidade científica. Vários cientistas final
mente persuadiram Albert Einstein, o físico mais famoso da 
época, a escrever uma carta para o Presidente Roosevelt ex
plicando as implicações dessas descobertas. A carta de Eins
tein, escrita em agosto de 1939, destacava as possíveis 
aplicações núlitares da fissão nuclear e enfatizava o perigo 

que as armas baseadas na fissão possuiriam se elas fossem 
desenvolvidas pelos nazistas. Roosevelt julgou imperativo 
que os Estados Unidos investigassem a possibilidade de via
bilização de tais armas. Mais tarde, em 1941, foi ton1ada a de
cisão de construir uma bomba com base na reação de fissão. 
Começou un' enorme projeto de pesquisa, conhecido como 
Projeto Manhattan. 

Em dezembro de 1942, a primeira reação em cadeia de 
fissão artificial auto-sustentável foi atingida em uma qua
dra de sq11as/1 abandonada, na Universidade de Chicago (Fi
gura 21.18). Essa realização levou ao desenvolvimento da 
prim.eira bomba atômica, no Laboratório Nacional de Los 
Alamos, no Novo México, em julho de 1945. Em agosto de 
1945, os Estados Unidos jogaram bombas atômicas em duas 
cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. A era nuclear ti
nha chegado. 

Figura 21 .18 O primeiro reator de fissão nuclear 
auto-sustentável construído em uma quadra de squash da 
Universidade de Chicago. A pintura descreve a cena na 
qual os cientistas testemunham o reator à medida que ele 
se tornou auto-sustentável em 2 de dezembro de 194 2. 
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Figura 21 .19 O núcleo do reator 
mostrando os elementos 
combustíveis, os bastões de 
controle e o líquido refrigerante. 

de fissão absorvendo nêutrons. Esses bastões de co11trole regulam o fluxo de nêu
trons para manter a reação em cadeia auto-sustentável, enquanto previnem o 
núcleo do reator de esquentar." 

O reator é iniciado por uma fonte emissora de nêutrons; ele é paralisado 
inserindo-se os bastões de controle mais profundamente dentro do núcleo do 
reator, o local da fissão (Figura 21.19). O núcleo do reator contém também um 
1noderndor, que age para diminuir a velocidade dos nêutrons de tal forma que 
eles possam ser mais facilmente capturados pelo combustível. Um líquido refri
gerante circula pelo núcleo do reator para retirar o calor gerado pela fissão nuclear. 
O liquido refrigerante pode também servir como moderador de nêutron. 

O desenl10 de urna usina de energia nuclear é praticamente o mesmo do de 
uma usina de energia que queima combustível fóssil (exceto quando a qt1eima 
for substituída por um núcleo de reator). Em ambas as instâncias o vapor é usa
do para mover a turbina conectada a wn gerador elétrico. O vapor deve ser con
densado; conseqüentemente, é necessário ágt1a de refrigeração adicional, em 
geral obtida de fonte de grandes proporções, como um rio ou lago. O projeto de 
usina de energia nuclear mostrado na Figura 21.20 é atualmente o mais popttlar. 
O isolante primário, que passa pelo núcleo do reator, está em um s is tema fecha
do. Outros isolantes nunca passam pelo núcleo do reator. lsso diminui a chance 
de que produtos radioativos possam escapar do núcleo. Adicionalmente, o rea
tor é circundado por uma camada de concreto reforçado para proteger da radia
ção o pessoal e os residentes, bem como para proteger o reator de forças 
externas. 

Os produtos da fissão acumulam à medida que o reator funciona . Esses produtos diminuem a eficiência do rea
tor pela captura de nêutrons. O reator deve ser paralisado periodicamente de tal forma que o combustível nuclear 
possa ser trocado ou reprocessado. Quando os bastões de combustível são removidos do reator, eles são inicial
mente muito reativos. Foi originalmente planejado que fossem estocados por vários meses i1as piscinas no local do 
reator para permitir o decaimento de núcleos radioativos de vida curta. Seriam, então, transportados em recipien
tes protegidos para as usinas de reprocessamento onde o combustível seria separado dos produtos de fissão. 
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Figura 21 .20 (a) Projeto básico de uma usina de energia nuclear. O calor produzido pelo núcleo do reator é carregado 
por um líquido refrigerante, como água ou sódio líquido, para um gerador de vapor. O vapor, então, produzido é usado 
para mover um gerador elétrico. (b) Uma usina de energia nuclear em Salem, Nova Jersey. Observe a camada de retenção 
de concreto na forma de domo. 

3 O núcleo do reator não pode atingir os níveis supercríticos e explodir com a violência de uma bomba atômica porque a 
concentração de u.rânio-235 é mui.to baixa. Entretanto, se o núcleo superaquece, estrago suficiente poderá ocorrer para liberar 
materiais radioativos para o ambiente. 
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Entretanto, as usinas de reprocessamento têm passado por dificuldades operacionais, e existe intensa oposição ao 
transporte de dejetos nucleares pelas rodovias do país. Mesmo que as dificuldades de transporte sejam superadas, 
o alto nível de radioatividade do combustível gasto torna o reprocessamento uma operação perigosa. No momen
to, os tubos de combustíveis gastos são simplesmente mantidos em depósitos nos locais dos reatores. 

O depósito apresenta um grave problema porque os produtos de fissão são extremamente radioativos. Esti
ma-se que são necessárias 20 meias-vidas para que suas radioatividades atinjam níveis aceitáveis para exposição 
biológica. Com. base na meia-vida de 28,8 anos de estrôncio-90, um dos produtos de vida mais longa e mais perigo
sos, os rejeites devem ser estocados por 600 anos. Se o plutônio-239 não for removido, a estocagem deve ser por pe
ríodos ainda mais 1011gos porque plutônio-239 tem 01eia-vida de 24 mil ru1os. Entretanto, por outro lado é 
desvantajoso remover plutônio-239 porque ele pode ser usado como combustível físsil. 

Considerável número de pesquisa é dedicado à destinação final segura de dejetos radioativos. No momento, 
as possibilidades mais atrativas parecem ser a formação de vidro, cerâmica ou rochas sintéticas a partir dos deje
tos, como meio de imobilizá-los. Esses materiais sólidos seriam, então, colocados em recipientes de alta resistência 
à corrosão e durabilidade e enterrados bem fundo. Os Estados Unidos estão atualmente investigando a Montanha 
Yucca, en1 Nevada, como um possível local de alienação. Uma vez que a radioatividade persistirá por um longo 
período, devem existir garantias de que os sólidos e seus recipientes não quebrarão por causa do calor gerado pelo 
decaimento nuclear, permitindo que a radioativ idade encontre seu caminho até os poços de águas s ubterrâneos. 

21.8 Fusão nuclear 

Recorde-se, da Seção 21.6, de que a energia é produzida quando os núcleos leves são fundidos em núcleos mais 
pesados. As reações desse tipo são responsáveis pela energia produzida pelo Sol. Os estudos espectroscópicos in
dicam que o Sol é composto de 73o/o de H, 26o/o de He e apenas 1 % de todos os outros elementos em massa. Entre os 
vários processos de fusão que se acredita ocorrer estão os seguintes: 

IH + IH 1 . 1 
2H + 0e 1 1 [21.26] 

, H + 2 H 
1 1 

3He 2 [21.27] 

~He + ~He ~He +2~ H [21.28] 

3.fI i H 2 e+ 1 
4He + 0e 2 1 [21.29] 

Teorias tên1 sido propostas para a geração de outros elementos pelo processo de fusão. 
A fusão é atraente como fonte de energia por causa da disponibilidade de isótopos mais leves e porque os pro

dutos da fusão em geral não são radjoativos. Independentemente desse fato, a fusão não é atualmente usada para 
gerar energia. O problema é que são necessárias altas energias para superar a repulsão entre os núcleos. As energi
as necessárias são atingidas pelas altas temperaturas. As reações de fusão são, conseqüentemente, conhecidas tam
bém como reações termonucleares. A temperatura mais baixa necessária para qualquer fusão é a necessária para 
fundir deutério (~ H) e trítio (~H), mostrada na Equação 21.30. Essa reação requer uma temperatura de aproxima
damente 40.000.000 K: 

2 H + 3 H -- .t2He + 0
1 n 1 1 [21.30] 

Temperaturas altas têm sido atingidas quando se usa uma bon1ba atônúca para iniciar o processo de fusão. Isso 
é feito na bomba termonuclear ou de hidrogênio. Entretanto, essa abordagem é inaceitável para geração controla
da de energia. 

ln(1meros problemas devem ser superados antes de a fusão tomar-se un1a fonte de energia prática. Além disso, 
para as altas temperaturas necessárias para iniciar a reação, existe o problema de restringir a reação. Nenhum ma
terial estrutural conhecido é capaz de resistir às enormes temperaturas necessárias para a fusão. As pesquisas têm 
se centrado no uso de aparelhos chamados tokan1nk, que usa campos magnéticos fortes para conter e aquecer a rea
ção (Figura 21.21). Temperaturas de aproximadamente 3.000.000 K têm sido atingidas em um tokamak, mas isso 
ainda não é suficiente para iniciar uma fusão contú1ua. Muita pesquisa tem sido dirigida também para o uso de la
sers poderosos para gerar as temperaturas necessárias. 
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Figura 21 .21 Desenho do reator de 
teste de fusão tokamak. Um tokamak é 
basicamente uma 'garrafa' de ímã para 
confinamento e aquecimento de 
núcleos em um esforço no sentido de 
levá-los à fusão. 
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21 .9 Efeitos biológicos da radiação 
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Somos continuamente bombardeados pela radiação tanto de fontes naturais quanto artificiais. Estamos expos
tos à radiação infravermelho, ultravioleta e visível do Sol, por exemplo, além das ondas de rádio das estações de rá
d io e televisão, microondas dos fornos de microondas e raios X de vários procedimentos médicos. Estamos 
expostos também à radioatividade do solo e de outros materiais naturais. O entendimento das diferentes energias 
dessas várias espécies de radiação é necessário para entender seus vários efeitos na matéria. 

Quando a matéria absorve radiação, a energia da radiação pode provocar excitação ou ionização dela. A excita
ção ocorre quando a radiação absorvida excita os elétrons para estados de mais alta energia ou aumenta o movi
mento das moléculas, fazendo com que elas se movimentem, vibrem ou girem. A ionização ocorre quando a 
radiação remo,re um elétron de um átomo ou molécula. Em geral, a radiação que provoca ionização, chamada 
radiação ionizante, é muito mais prejudicial aos sistemas biológicos do que a radiação que não provoca ioni
zação. A últi1na, chamada radiação não-ioniza,nte, é geralmente de energia mais baixa, como as radiações de radi
ofreqüência e eletromagnética, - (Seção 6.2) ou nêutrons movendo-se lentamente. Muitos tecidos vivos contêm 
no mínimo 70o/o de água em massa. Quando o tecido vivo é irradiado, a maioria da energia da radiação é absorvida 
pelas moléculas de água. Portanto, é comum definir a radiação ionizante con10 a que pode ionizar a água, um pro
cesso que necessita de uma energia 1nínima de 1.216 k]/mol. Os raios a lfa, beta e gama (bem como os raios X e ara
diação ultravioleta de alta energia) possuem energias acima dessa quantidade e são, conseqüentemente, formas de 
radiação ionizante. 

Quando a radiação ionizante passa pelos tecidos vivos, os elétrons são re1novidos das moléculas de água, for
mando fons H10 • altamente reativos. Um íon H20 - pode reagir com outra molécula de água para formar uo1 íon 
H30 + e uma molécula neutra OH: 

l21.31) 

A molécula instável e altamente reativa OH é um radjcaJ livre, uma substâ11ci~. com um ou mais elétrons desem
parelhados, como visto na estrutura de Lewis dessa molécula mostrada aqui, ·Q-H A presença do elétron de
semparelhado é normalmente enfatizada escrevendo as espécies com um único ponto, ·OH. Nas células e tecidos, 
tais partículas podem atacar um hospedeiro das biomoléculas vizinhas para produzir novos radicais livres, os 
quais, por sua vez, ainda atacam outros compostos. Portanto, a formação de um único radical livre pode ini.ciar um 
grande núinero de reações quí1nicas que no final das contas são capazes de romper as operações normais das células. 

O estrago produzido pela radiação depende da atividade e da energia da radiação, do tempo de exposição e de 
se a fonte está dentro ou fora do corpo. Os raios gama são particularmente prejudiciais fora do corpo, porque pene
tram o tecido humano de forma mujto eficiente, exatamente como os raios X. Por isso, seus danos não estão limita
dos à pele. Em contraste, muitos raios alfa são bloqueados pela pele, e os raios beta são capazes de penetrar apenas 
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cerca de 1 cm além da superfície da pele (Figura 21.22). Nenhum deles é tão pe
rigoso quanto os raios gama, a menos que a fonte de radiação de algu.ma forma 
penetre no corpo. Dentro do corpo, os raios alfa são especialmente perigosos 
porque transferem suas energias eficientemente para os tecidos vizinhos, ini
ciando considerável estrago. 

Em geral, os tecidos mais prejudjcados pela radiação são os que se repro
duzem a uma velocidade rápida, como a medula óssea, os tecidos formadores 
do sangue e os nódulos linfáticos. O principal efeito da exposição prolongada 
a baixas doses de radiação é provocar câncer. O câncer é causado pelo estrago 
do mecarusmo que regula o crescimento das células, induzindo as células a se 
reproduziren1 de maneira incontrolável. A leucemia, caracterizada pelo cres
cimento excessivo dos glóbulos brancos, provavelmente é o principal proble
ma de câncer associado à radiação. 

À luz dos efeitos biológicos da radiação, é importante determinar se quais
quer níveis de exposição são seguros. infelizmente, somos impedidos nas ten
tativas de estabelecer padrões realísticos porque não entendemos completamente 
os efeitos de exposição por longos períodos à radiação. Os cientistas, preocupa
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/-
• 

a--

J\ 
Órgãos 

Figura 21 .22 Habilidades de 
penetração relativa da radiação 
alfa, beta e gama. 

dos em estabeJecer padrões saudáveis, têm usado a hipótese de que os efeitos da radiação são proporcionais à ex
posição, mesmo a baixas doses. Supõe-se que qualquer quantidade de radiação provoque algum risco finito de 
lesão, e os efeitos de altas taxas de d.osagem são extrapolados para doses mais baixas. Entretanto, outros cientistas 
acreditam que existe um limite abaixo do qual não existem riscos de radiação. Até que evidências científicas permi
tam-nos decidir sobre a matéria con1 alguma confiança, é mais seguro supor que mesmo níveis baixos de radjação 
apresentam perigo. 

Doses de radiação 
Duas unidades normalmente usadas para medir a quantidade de exposição à radiação são o gray e o rad. 

O g ray (Gy), urudade SI de dose absorvida, corresponde à absorção de 1 j de energia por quilograma de teci
do. O rad (dose absorvida de radiação) corresponde à absorção de 1 x10·2 J de energia por quilograma de tecido. 
Portanto, 1 Gy = 100 rads. O rad é a unidade mais freqüentemente usada na medicina. 

Nem todas as formas de radiação danificam materiais biológicos com a mesn1a eficiência. Um rad de radiação 
alfa, por exemplo, pode produz.ir mais dano que um rad de radiação beta. Para corrigir essas diferenças, a dose de 
radiação é multiplicada por um fator que mede o dano biológico relativo causado pela radiação. Esse fator de mul
tiplicação é conhecido como efetividade biol6gica relativa da radiação, abreviada como EBR. A EBR é aproximada
mente 1 para a radiação gama e beta e 10 para a radiação alfa. O valor exato da EBR varia com a taxa da dose, com a 
dose total e coai o tipo de tecido afetado. O produto da dose de radiação em rads pela EBR da radiação fornece a 
dose efetiva em unidades de rem (equivalente em roentgen por ser v ivo): 

Número derems = (número de rads) (EBR) (21.32] 

A unidade SI para a dosagem efetiva é o sievert (Sv), obtida multiplicando-se 
EBR pela unidade SI para a dose de radiação, o gray; conseqüentemente, 1Sv = 100 
rem. Orem é a unidade de dano de radiação geralmente é usada na medicina. 

Os efeitos de exposições por período curto à radiação aparecem na Tabela 
21.7. Uma exposição de 600 rem é fatal para a maioria dos humanos. Para colo
car esse número em perspectiva, uma radiografia dentária normal acarreta a 
uma exposição de aproximadamente 0,5 mrem. A exposição 1nédja por uma 
pessoa em um ano com base na exposição a todas as fontes naturais de radiação 
ionizante (chamada radiação de fundo) é de aproximadamente 360 mrem. 

Radônio 
O gás nobre radioativo radônio tem sido veiculado nos últimos anos con10 

um risco potencial à saúde. O radônio-222 é um produto da série de desintegra
ção nuclear de urânio-238 (Figura 21.4) e é continuamente gerado como urânio 
nos decaimentos de rochas e solo. Como a Figura 21.23 mostra, estima-se que a 
exposição ao radônio responde por mais da metade de 360 mrem de exposição 
média anual à radiação ionizante. 

TABELA 21.7 Efeitos de 
exposições por períodos curtos 
à radiação 

D ose (rem) 

O a 25 

25 a 50 

100 a 200 

500 

Efeito 

Nenhum efeito 
clínico detectável 

Diminuição leve e 
temporária na 
contagem de 
glóbulos brancos 

Náusea; 
diminuição 
significativa na 
contagem de 
glóbulos brancos 

Morte de metade da 
população exposta 
em 30 dias após a 
exposição 
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Fonte 

A química e a vida Te rap ia por radiação 

A radiação de alta energia apresenta risco à saúde porca
usa dos danos que ela provoca nas células. As células saudá
veis são destruídas ou danificadas pela radiação, levando a 
desordens fisiológicas. Entretanto, a radiação pode também 
destruir células 11tio-sn11dáveis, inclusive as cancerosas. Todos 
os cânceres são caracterizados pelo crescimento descontro
lado de células anormais. Esse crescimento pode produzir 
massas de tecido anormal, chamadas tu111ores 111alignos. Os 
tumores malignos podem ser causados pela exposição de 
células saudáveis à radiação de alta energia. Entretanto, para
doxalmente, de alguma forma, os tumores malignos podem 
ser destruídos pela exposição à mesma radiação porque as cé
lulas que se reproduzem rapidamente são muito susceptíveis 
aos danos da radiação. Portanto, células cancerosas são mais 
suscetíveis à destruição pela radiação do que células saudá
veis, permitindo que a radiação seja usada de modo eficaz no 
tratamento do câncer. Desde 1904, os rnédicos tentaram usar a 
radiação emitida por substâncias radioativas para tratar tu
mores, pela destruição da massa de tecido não-saudável. O 
tratamento da doença por radiação de alta energia é cha
mado de terapia por radi11ção (ou rndioternpin). 

Muitos radionuclídeos diferentes são atualmente usados 
na terapia por radiação. Alguns dos mais comuns estão rela
cionados na Tabela 21.8, com suas meias-vidas. A maioria 

TABELA 21.8 Alguns radioisótopos usados na terapia 
por radiação 

lsótopo Meia-vida lsótopo Meia-vida 
32p 14,3 dias 131Cs 30 anos 
60Co 5,26 anos 1!12Jr 74,2 dias 
90Sr 28,8 anos 198Au 2,7 dias 
·~r 60,25 dias 222Rn 3,82 dias 
131 1 8,04 dias ~a 1.600 anos 

das meias-vidas é bastante curta, significando que esses ra
dioisótopos emitem grande quantidade de radiação em um 
período curto de tempo (Figura 21.24). 

Figura 21 .24 Frascos que contêm um sal de césio-137, 
usado na terapia por radiação. O azul-brilhante é 
proveniente da radioatividade do césio. Em Goiânia, Brasil, 
em 1987, um cilindro contendo césio-137 foi deixado em 
uma clínica médica abandonada. O cilindro foi encont.rado 
por pessoas que ficaram fascinadas com o estranho brilho 
azul. O resultado foi trágico: quatro pessoas morreram de 
exposição à radiação, e outras 249 foram contaminadas. 



A fonte de radiação usada na terapia por radiação pode 
estar dentro ou fora do corpo. En1 quase todos os casos ela é 
projetada para usar a radiação gama de alta energia emitida 
pelos radioisótopos. A radiação alfa e beta, que não são tão 
penetrantes quanto a radiação gama, pode ser bloqueada 
por en1pacotamento apropriado. Por exemplo, 1<nlr é nor
malmente administrado como 'se1nentes' consistindo em 
um núcleo de isótopo radioativo revestido com 0,1 mm de 
platina metálica. O revestimento de platina pára os raios alfa 
e beta, mas os raios gama a penetram facilmente. As semen
tes radioativas podem ser implantadas cirurgicamente em 
um tumor. Nos outros casos, a fisiologia .hun1ana permite 
que os radioisótopos sejam ingeridos. Por exemplo, a maio
ria do iodo no corpo humano termina na glândula tiróide 
(veja o quadro" A química e a vida" na Seção 21.6), logo o 
câncer da tiróide pode ser tratado usando grandes doses de 
ó•t A terapia por radiação em órgãos mais profundos, onde 
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um implante cirúrgico é impraticável, geraln1ente se usa 
uma 'arma' de 60Co fora do corpo para atirar um feixe de rai
os gama no tumor. Os aceleradores de partículas são ta1n
bém usados con10 fonte externa de radiação para a terapia 
por radiação. 

Como a radiação gama é tão fortemente penetrante, é 
quase impossível evitar danos às células saudáveis durante 
a terapia. Mu.itos pacientes com câncer que sofrem tratamen
tos por radiação experimentam efeitos colaterais desagradá
veis e perigosos, como fadiga, náusea, perda de cabelos, 
en&aquecilnento do sistema imunológico e até a n1orte. Em 
muitos casos, conseqüentemente, a terapia por radiação é 
usada apenas se outros tratamentos do câncer, con10 a q11i111i
oternpia (o tratamento com drogas fortes), são infrutíferos. 
Todavia, a terapia por radiação é uma das principais armas 
na luta contra o câncer. 

A interação entre as propriedades químicas e nucleares do radônio torna-o um perigo à saúde. Corno ele é um 
gás nobre, é extremamente não-reativo e, por isso, livre para escapar do solo sem reagir quimicamente ao longo de 
seu caminho. Ele é faci lmente inalado e exalado sem nenhum efeito químico direto. Entretanto, a meia-vida de 
222Rn é de apenas 3,82 dias. Ele decai no radioisótopo polônio perdendo urna partícula alfa: 

~Rn 2~Po + ~ He [21.33) 

Uma vez que o radônio tem meia-vida tão curta e as partículas alfa têm alta EBR, o radônio inalado é conside
rado provável causa de câncer de pulmão. Entretanto, pior ainda é o produto 
de decaimento, polônio-218, que é um sólido que emite alfa cuja meia-vida é 
ainda mais curta (3,1101.i.n) que a de radônio-222: 

[21.34] 

Os átomos de polônio-218 podem ficar retidos nos pulmões, onde envol
vem continuamente o delicado tecido com uma radiação alfa danosa. Esti
ma-se que o dano resultante corresponda a 10°/o de mortes por câncer nos 
pulmões. 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) recomenda 
que os níveis de radônio-222 não excedam a 4 pCi por litro de ar nas casas. As 
casas localizadas em áreas onde o conteúdo de urânio natural do solo é alto ge
ralmente têm níveis muito maiores que este. Como resultado da advertência 
pública, conjuntos de teste de radônio estão facilmente disponíveis em muitas 
partes do país (Figura 21.25). 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

Figura 21 .25 Conjunto de teste 
caseiro de radônio. Conjuntos como 
este estão disponíveis para medir os 
níveis de radônio em casa. 

O íon potássio está presente nos alimentos e é um nutriente essencial no corpo humano. Um dos isótopos naturais do 
potássio, potássio-40, é radioativo. O potássio-40 tem abundância natural de 0,0117"/o e uma meia-vida de t112 = 1,28 x 
lOq a.nos. Ele sofre decaimento radioativo de três maneiras: 98,2o/o por captura de elétron, 1,35% por emissão beta e 
0,49°/o por emissão de pósitron. (a) Por que devemos esperar gue -ioK seja radioativo? (b) Escreva as equações nucleares 
para os três 1nodos pelos quais -l(>K decaj. (e) Quantos íons .wK+ estão presentes en1 1,00 g de KCl? (d) Quanto ten1po 
leva para que 1,00o/o de "°K em uma amostra sofra decaimento radioativo? 

Solução (a) O núcleo de "'K contém 19 prótons e 21 nêutrons. Existem poucos núcleos estáveis com números ímpares 
tanto de prótons quanto de nêutrons. - (Seção 21.2) 

(b ) A captura de elétron é a captura de um elétron ( _~ e) da camada mais externa pelo núcleo: 
40K o -10A 
19 .e+ 1s r 
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A emissão beta é a perda de uma partícula beta (_~e) pelo núcleo: 
40K 40c o 
19 20 a + - te 

A emissão de pósitron é a perda de ~e pelo núcleo: 

~K --+ ~Ar + ~e 
(c) O número total de íons K' na amostra é: 

(l,OO de KCI) ( l mo1 de KCI ) ( 1 mo! de K' ) ( 6,022 x 10
23 

K ' ) == 8,08 x 1021 ions K' 
g 74,55 g de KCI 1 molde KCI 1 molde K' 

Desses, 0,0117o/., são íons .ioK': 

(8,08 x 1011 íons K+) (º·º117.l(t íons K' J == 9,45 x 1011 íons "°!(' 
100 .íons K' 

(d) A constante de decaimento (a constante de velocidade) para o decain1ento radioativo pode ser calculada a partir da 
meia-vida usando a Equação 2120: 

k == 
0•693 = 0•693 = (5,41 x 10-•Q)/ano 
t 112 1,28 x 10°ano 

A equação de velocidade, Equação 21.19, pemute-nos calcular o tempo necessário: 

ln N, == -kt 
No 

Ln 
99 

==-((5,41 x 10-10)/ano)t 
100 

-0,01005 = -((5,41 x 10-11)/ano)t 

t = - O,Ol005 = 186x 107)/ ano 
(- 5,41 x10-1º )/ano)t ' 

Isto é, levariam 18,6 milhões de anos para apenas l,OOo/o de '°K em uo1a amostra decair. 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 21.1 O núcleo contém prótons e 
nêutrons, os quais são chan1ados núcieons. Os núcleos 
que são radioativos emitem radiação espontaneamente. 
Esses núcleos radioativos são cl1amados radionuclídeos, e 
os átomos que os contêm são chamados radioisótopos. 
Quando um radionuclídeo se decompõe, diz-se que ele 
sofreu decaimento radioativo. Nas equações nucleares, 
os núcleos dos produtos e reagentes são representados 
fornecendo seus números de n1assa e seus números atô
micos, bem como seus símbolos químicos. Os totais dos 
números de massa em ambos os lados da equação são 
iguais. Existem cinco tipos comuns de decaimento ra
dioativo: emissão de partículas alfa ( ~ He), emissão de 
partículas beta ( _~ e), emissão de posi trônio, captura 
de elétron e emissão de radiação gama (gy). 

Seção 21.2 A razão nêutron- próton é um importan
te fator determinante da estabilidade nuclear. Compa
rando a razão nêutron- próton de um nuclídeo com as 
do cinto de estabilidade, podemos determinar o modo 
de decaimento radioativo. Em geral, núcleos ricos em 

nêutrons tendem a emitir partículas beta; núcleos ricos 
em prótons tendem a enutir positrônios ou sofrer captu
ra de elétron; e núcleos pesados tendem a emitir partícu
las alfa. A presença de números mágicos de núcleons e 
número par de prótons e nêutrons também ajuda a de
terminar a estabiJidade de um núcleo. Um nuclídeo 
pode sofrer uma série de etapas de decaimento antes de 
um nuclídeo estável se forn1ar. Essa série de etapas é 
c11amada série de radioatividade, ou série de desinte
gração nuclear. 

Seção 21 .. 3 As transmutações nucleares, conversões 
induzidas de u1n núcleo em outro, podem ser reaJizadas 
pelo bombardeamento do núcleo com partícuJas carre
gadas ou nêutrons. Os aceleradores de partícula au
mentam as energias cinéticas de partícuJas carregadas 
positivamente, permitindo que elas superem suas re
pulsões eletrostáticas pelo núcleo. As transmutações 
nucleares são usadas para produzir os elementos tran
surânicos, os de números atômicos maiores que o nú
mero atômico do urânio. 



Seções 21.4 e 21.5 A unidade SI para a atividade de 
u.ma fonte radioativa é o bequerel (Bq), definida como 
desintegração nuclear por segundo. Uma unidade rela
cionada, o cu rie (Ci), corresponde a 3,7 x 1010 desinte
grações por segundo. O decaimento nuclear é um 
processo de primeira ordem. A velocidade de decai
n1ento (atividade) é em conseqüência diretamente pro
porcional ao número de núcleos radioativos, e os 
radionuclideos têm m eias-vidas constantes. Alguns 
podem, portanto, ser usados para datar objetos; 1 ~C, por 
exemplo, é usado para datar determinados objetos or-
~ . 

garucos. 
Os contadores Geiger e os contadores d e cintilação 

contam as emissões de amostras radioativas. A facilidade 
de detecção dos radioisótopos também permite que eles 
sejam usados como ras tread ores radioativos, para se
guir os elemen tos por suas reações. 

Seção 21.6 A energia produzida nas reações nuclea
res é acompanl1ada por perdas mensuráveis de massa 
de acordo com a relação de Einstein, t:.E = c2

t:..111. A dife
rença na massa entre os núcleos e os núcleons dos quais 
eles são compostos é conhecida como perd a d e massa. 
A perda de massa de um nuclídeo torna possível calcu
lar sua energia d e coesão nuclear, a energia necessária 
para separar o núcleo de seus núcleons individuais. A 
energia é produzida q,uando núcleos pesados div.i
dem-se (fissão) e quando i1úcleos mais leves se fundem 
(fusão). 

Seções 21.7 e 21.8 O urânio-235, urânio-233 e o plu
tôni.o-239 sofrem fissão quando capturam um nêutron. 
A reação nuclear resultante é uma reação n uclear em 
cadeia, na qual os nêutrons produzidos em uma fissão 
provocam reações de fissão adicio11ais. Uma reação que 
m an tém velocidad e constante é chan1ada crítica, e a 
massa necessária para manter essa velocidade constan-

Exercícios 

Radioatividade 

21.1 

21.2 

21.3 

21.4 

21.5 

21 .6 

Indique o núJ!lero de ~ótons e nêutrons nos seguintes 
núcleos: (a) ~Mn (b) 11;g; (e) potássio-39. 

Indique o número de prótons e nêutrons em cada um 
dos seguintes núd.eos: (a) ;~cs; (b) 19Sn (e) bário-141. 

Dê o símbolo para cada uma das seguintes partículas 
(a) próton; (b) pósitron; (e) partícula beta. 
Dê o símbolo para cada uma das seguintes partículas 
(a) nêutron; (b) elétron; (e) partícula alfa. 
Escreva equações nucleares balanceadas para os se
guintes processos: (a) bismuto-214 sofre decaimento 
beta; (b) ouro-195 sofre captura de elétron; (e) potás
sio-38 sofre emissão de pósitron; (d) plutônio-242 emite 
radiação alfa. 
Escreva equações nucleares baJanceadas para as se
guintes transformações: (a) neodhnio-141 sofre captura 
de elétron; fb) ouro-201 decai para um isótopo de mer-
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te é chamada nlassa crítica. Uma massa acima da massa 
crítica é chamada de massa s upercrítica . Nos reatores 
nucleares a fissão é controlada para gerar uma energia 
constante. O núcleo do reator consiste de combustível 
ffssil, bastões em controle, um moderador e líquido re
frigerante. A usina de energia nuclear lembra uma usi
na de energia convencional, exceto pelo fato de o núcleo 
do reator substituir o queimador de combustível. Existe 
uma preocu pação com a destinação final segura dos de
jetos nucleares al tamente radioativos que são gerados 
nas usinas de energia n uclear. 

A fusão nuclear requer al tas temperaturas porque 
os núcleos devem ter altas energias cil1éticas para ven
cer suas repulsões mútuas. Elas são, por isso, chamadas 
r eações termon ucleares. Ainda não é possível gerar um 
p rocesso de fusão controlada. 

Seção 21.9 A radia ção i onizante ten1 energia sufi
ciente para remover um elétron de t una molécuJa de 
água; a radiação com menos energia é chamada radia
ção não-ionizante. A radiação ionizante gera rad icais 
livres, s ubstâncias reativas com um o u mais elétrons 
desemparelhados. Os efeitos de exposição no lo ngo ter
mo a baixos níveis de radiação não são completamente 
e ntend idos, mas geralmente se supõe q ue a extensão de 
dan o biológico varia na proporção direta do nível de ex-. -pos1çao. 

A q uantidade de energia depositada no tecido bio
lógico pela radiação é chamada dose d e radiação e é me
dida em w1idades de grays o u rads. Um gray (Gy) 
corresponde a uma dose de 1 J/kg de tecido. O rad é 
uma unidade menor; 100 rads=1 Gy. A dose efetiva, q ue 
mede o dano biológico criado pela energia deposi tad a, 
é medida em unidades derems ou sieverts (Sv). Arem é 
obtida multiplicando-se o número de rads pela efetivi
dade biológica relativa (EBR); 100 rem = 1 Sv. 

21.7 

21.8 

21.9 

cúrio; (e) selênio-81 sofre decaimento beta; (d) estrôn
cio-83 decai por etnissão de pósitron. 
O decaimento de qual núcleo levará aos seguintes pro
dutos: (a) bismuto-211 por decaimento beta; (b) cro
mo-50 por emissão de pósitron; (e) tântaJo-179 por 
captura de elétron; (d ) rádio-226 por decaimento alfa? 
Qual partícula é produzida durante os segujntes pro
cessos de decaimento: (a) sódio-24 decai para niagné
sio-24; (b) mercúrio-188 decai para ouro-188; (e) iodo-122 
decai para xenõnio-122; (d) plutônio-242 decai para urâ
nio-238? 
A série natural de decaimento radioativo que começa 
com ~U pára com a formação do núcleo estável de 
2g~Pb. O decaimento acontece por meio de emissões de 
partículas alfa e beta. Quantas en1.issões de cada tipo es
tão envolvidas nessa série? 
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21.10 Uma série de decaimento radioativo que começa com 
2~Th termina com a formação do nuclídeo estável 
2~Pb. Quantas emissões de partícula alfa e quantas 

Estabilidade nuclear 

21.11 Determine o tipo de processo de decain1entoradioativo 
para os seguintes radionuclídeos: (a) ~B; (b) ~Cu; (c) 
netúnio-241; (d) cloro-39. 

21.12 Cada um dos seguintes núcleos sofre emissão beta ou 
de P.ósitron. Determine o tipo de emissão para cada um: 
(a) ~Ge; {b) ·~~Rh; (e) iodo-137; (d) cério-133. 

21.13 Indique se cada um dos seguintes nuclídeos se localiza 
no cinturào de estabilidade na Figura 21.1: (a) neô
nío-24; {b) cloro-32; (e) estanho-108; (d) polônio-216. 
Para qualque r um que não se localize, descreva um 
processo de decain1ento que a lteraria a razão nêu
tron-próton no sentido de aumentar a estabilidade. 

21.14 Indique se cada um dos seguintes nuclídeos se locali
za no cinturão de estabilidade na Figura 21.2: (a) ~Br; 
(b) ~Te; (e) ~Kr; (d) ·~~Cd. Para qualquer um que não 
se localize, descreva um processo de decaimento que 
alteraria a razão nêutron-próton no sentido de aun1en
tar a estabilidade. 

21.15 Um dos nuclídeos e m cada um dos seguintes pares é 
radioativo. Determine q ual é estável: (a) f~K e 1"'J'K; 

Transmutações n ucleares 

21.21 

21.22 

21.23 

Por que as transmutações nucleares envolvendo nêu
trons geralmente são mais fáceis de acontecer do q ue as 
que envo lvem prótons o u partículas alfa? 
Rutherford foi capaz de .realizar as primeiras reações de 
transmutação por bombardeamento de núcleos de ni
trogênio-14 com partículas a lfa. No famoso experimen
to en1 espalhamento de partículas alfa por lãnlinas de 
ouro (Seção 2.2), e ntretanto, não ocorreu uma reação de 
transmutação nuclear. Qual é a diferença entre os doL'i 
experimentos? O que seria necessário para realizar 
uma reação de transmutação be1n-sucedida envolven
do os núcleos de ouro e as partículas alfa? 
Complete e faça o balanceamento das seguintes equa
ções nucleares fornecendo a partícula que falta: 
(a) ~~S + 6n ~ 1P + ? · 

(b) ~ Be + -~e (elétron do orbital) ? 

(e) ? ·~~Os + -~e 

Velocidades de decaimento radioativo 

21.27 Produtos químicos prejudiciais geralmente são des
truídos por tratamento quúnico. Um ácido, por exem
plo, pode ser neutralizado por uma base. Por que o 

emissões de partículas beta estão envolvidas na se
qüência de decaimentos radioativos? 

(b) 20'JBi e 208Bi; (e) magnésio-25 e neônio-24. Jus tifique 
s ua resposta. 

2L16 Em cada um dos seguintes pares, qual nuclídeo ~ocê 
esperaria ser o mais abundante na natureza: (a) 1 ~gCd 
o u 1~~Cd; {b)fgAl ou i~ AI; (e) paládio-106 ou palá
dio-113; (d ) xenônio-128 ou césio-128? Justifique. 

21.17 Quais dos seguintes nuclídeos tênl os n(1meros mágicos 
tanto de prótons quanto de nêutrons: (a) hélio-4; (b) car
bono-12; (c) cálcio-40; (d) níquel-58; (e) chumbo-208? 

21.18 O estanho-112 é um nuclídeo estável, mas o ú1dio-112 é 
radioativo, com uma meia-vida de apenas 14 min. 
Como podemos explicar essa diferença na estabilidade 
nt1clear? 

21.19 Quais dos seguintes nucl1deos dos ele mentos do ~ru
po 6A você esperava ser radioativo: (a ) 1 ~0; (b ) 1is; 
(e) ~Se; (d) 1 ~Teou (e) 2g:r o? Justifique suas escolhas. 

21.20 Quais dos seguintes nucHdeos você esperava ser ra
dioativo: (a) ~Ni; {b) ~Cu; (c) 1~Ag; (d) tungstê
nio-184; (e) polônio-206? Justifique. 

21.24 

21.25 

21.26 

(d) ~~Mo+ iH-~ ~n + ? 

(e) ~U + Õn ·~~Xe + zjn +? 

Complete e faça o balancea111en to das seguintes equa
ções nucleares fornecendo a partícula que fa lta: 
(a) ~~Cf + 1ga 3àn + ? 

(b) iH + ~He ~He +? 

(c) 1H + 11B 3? 

(d) 1~r 1~Xe + ? 

(e) ~~Fe -?e+? 

Escreva as equações balanceadas para cada uma das 
rea~ões nucleares: (a) ~~U (n, y)2$~U; {b) 

1~N(p, a)1lC; 
(c) ~O(n,f3)1~F. 
Escreva as equações balanceadas para: (a) ~ U(a, n) 
2~.: Pu; (b ) 

1~ N(a, p)1~ O; (e) ~Fe(a,/3)~Cu. 

tra tamento químico não pode ser usado para destruir 
os produtos radioativos produzidos em um reator 
nuclear? 



21 .28 Tem sido sugerido que estrôncio-90 (gerado por teste 
nuclear) depositado no deserto quente sofrerá decai
mento radioativo n1ais rapidamente porque ele será 
exposto a te1nperahtras médias muito mais altas. Essa 
sugestão é coerente? 

21.29 A meia-vida do tritio (hidrogênio-3) é 12,3 anos. Se 
48,0 mg de tritio for liberada de uma usina de energia 
nuclear durante o curso de um acidente, quaJ massa 
desse nuclídeo permanecerá após 12,3 anos? E após 
49,2 anos? 

21.30 Leva 5,2 minutos para uma an1ostra de 1,000 gde 21ºPr 
decair para 0,250 g. Qual é a meia-vida de 21°Í'r? 

21.31 Uma amostra de cúrio-243 foi preparada. Após 1,00 
ano a ati,ridade da amostJ·a tinha caído de3.012 desin
tegrações por segundo para 2.921 desintegrações por 
segundo. Qual é a meia-vida do processo de decai
mento? 

21.32 Uma amostra de zinco-72 tem uma atividade inicial 
de 2.31.0 contagens por .minuto en1 um dispositivo que 
01ede o nível de radioatividade. Após 120 horas a ati
vidade cai para 457 contagens por minuto. Qual é a 
meia-vida para o decaimento do zinco-72? 

21.33 Qual o tempo necessário para uma amostra de 5,75 
mg de 51Cr decair para 1,50 mg se ele tem uma 
meia-vida de 27,8 dias? 

21.34 O cobalto-60 tem u1na meia-vida de 5,26 anos. O co
balto-60 em uma unidade de radioterapia deve ser 
substituído quando sua atividade cai para 75o/o da 
amostra original. Se a amostra original for adquirida 

Variações de ene rgia 

21.41 A combustão de un1 molde grafite libera 393,5 kJ de 
energia. Qual é a variação d.e massa que acompanha a 
perda dessa energia? 

21.42 Uma balança anaütica d.e laboratório normalmente mede 
a massa com aproximação de 0,1 mg. Qual é a variação 
de energia que acompanha a perda de O, 1 mg de massa? 

21.43 Qual a energia que deve ser fornecida para quebrar ttm 

único núcleo de sódio-23 em prótons e nêutrons sepa
rados se o núcleo tem uma massa de 22,983733 11? Qual 
a energia necessária por mol desse núcleo? 

21.44 Qual ener§ia deve ser fornecida para quebrar um 
núcleo d e 1Ne e1n prótons e nêutrons separados se 
o núcleo tem massa de 20,98846 u? Qual éa energia de 
coesão nuclear para 1 mol de 21Ne? 

21.45 Calcule a energia de coesão por núcleon para os se
guintes núcleos: (a) ~2C (massa nuclear, 11,996708 11); 

(b) 37CI (massa nudear,36,95657611); (c) bário-137 (mas
sa atômica 136,905812 11). 

21.46 Calcule a energia de coesão por núcleon para os se
guintes núcleos: (a) ~4N (n1assa nuclear, 13,999234 t1); 

(b) 3Ti (massa nuclear, 47,935878 11); (e) mercúrio-201 
(massa atôn1ica 200,970277 u). 

21.47 A radiação solar atingindo a Terra soma 1,07 x 1016 

kJ / min. (a) Qual é a equivalência de massa da energia 
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em agosto de 2000, quando será necessária a substitui
ção de cobaJto-60? 

[21.351 O rádio-226, que sofre decaimento alfa, tem uma 
meia-vida de 1.600 anos. (a) Quantas partículas alfa 
são emitidas em 1,0 min por uma amostra de 5,0 n1g 
de 226Ra? (b) Qual é a atividade da amostra em 111Ci? 

[21.36) O cobalto-60, que sofre decaimento beta, ten1 
meia-vida de 5,26 anos. (a) Quantas partículas beta 
são emitidas en1 45,5 s por uma amostra de 2,44 .mg de 
6CICo? (b) Qual é a atividade da amostra em Bq? 

21.37 Um artefato de madeira de um templo diinês tem ati
vidade de 14C de 24,9 contagens por minuto quando 
comparada com uma de 32,5 contagens por minuto 
para um padrão de idade zero. A partir da meia-vida 
para o decaimento de HC, 5.715 anos, determine a ida
de do artefato. 

21.38 Encontrou-se que a mortalha de tecido ao redor de 
uma múmia tem atividade de 14C de 8,9 desintegra
ções por .minuto por grama de carbono comparada 
com organismos vivos que sofren1 15,2 desintegra
ções por minuto por grama de carbono. A partir da 
meia-,rida de decaimento de 14C, 5.175 anos, calcule a 
idade da n1ortalha. 

21.39 A meia-vida para o processo 233U 206Pb é 4,5 X 

109 anos. Unia amostra de mineral contém 50,0 mg de 
2.1!\J e 14,0 mg de ~b. Qual é a idade do mineral? 

21.40 O potássio-40 decai para argônio-40 com uma 
meia-\rida de 1,27 xlO~ anos. Qual éa idade de wna ro
cha na qual a razão entre as massas de 40 Ar e 40K é 3,6? 

solar atingindo a Terra em un1 período d e 24 h? (b) Se 
a energia liberada na reação: 

235
U + àn 1~Ba + ~Kr + 3Õn 

(massa nuclear de 235ü, 234,9935 11; massa nuclear de 
141Ba, 140,8833 u, massa nuclear de 92Kr, 91,9021 11) é 
ton1ada como típica daquela que ocorre em wn reator 
nuclear, qual é a n1assa de urânio-235 necessária para 
igualar 0,10'Y<> da energia solar que atinge a Terra en1 
1,0 dia? 

21.48 Co1n base nos se~tes valores de massas atômicas 
-

1H, 1,00782 11; 
2H, 2,01410 11; }H, 3,01605 11; 'He, 

3,01603 11; ~e, 4,00260 u - e na massa do nêutron 
dada no texto, calcule a energia liberada por mo! em 
cada uma das reações nucleares (todas são possibili
dades para um processo de rusâo controlado): 
(a) }H + 1tt 1He + ón 

(b) }H + fH ~He + ~n 
(e) fH + ~He ~He + ~H 

21.49 Qual dos seguintes núcleos é mais provável de ter a 
maior perda de massa por nú.cleon: (a) 39Co; (b) 116; 
(e) 118sn; (d) 243Cm? Justifique sua resposta. 

21.50 Com base na Figura 21.13, explique por que a energia é 
liberada no curso da fissão nuclear de núcleos pesados. 
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Efeitos e usos dos radio isótopos 

21.51 Explique como você usaria 59Fe radioativo (um emissor 
beta com t 112 = 44,5 dias) para detem1inar a extensão na 
qual os coelhos são capazes de converter determinado 
composto de ferro em suas dietas em hemoglobina do 
sangue, que contém átoo1os de ferro. 

21.52 O cloro-36 é u1n rastreador radioativo conveniente. 
Ele é um emissor beta, com 1112 = 3x105 anos. Descreva 
como \rocê usaria esse rastreador radioativo para rea
lizar cada um de seguintes experimentos. (a) Determi
nar se o ácido tri.cloroacético, CCl3COOH, sofre 
qualquer ionização de seus cloros como íon cloreto 
em solução aquosa. (b) Demonstrar que o equilibrio 
entre BaClz dissolvido e BaCl2 sólido em uma solução 
saturada é um processo dinâmico. (c) Determinar os 
efeitos do pH do solo na retirada de ion cloreto do 
solo pela soja. 

21.53 Explique a função dos seguintes componentes de um 
reator nuclear: (a) bastões de controle; (b) moderador. 

21.54 Explique os seguintes tern1os que se aplicam à fissão 
nuclear: (a) reação em cadeia; (b) massa crítica. 

21.55 Complete e faça o balanceamento das equações nuclea
res gfª as seguintes reações de fissão: 
(a) 92 U + Ón 1~Sm + ~Zn + --Ón 

(b) ~~Pu + ôn L~Ce + + zjn 
21.56 Complete e faça o balanceamento das equações nu

cleares para as seguintes reações de fissão: 
(a) iH + fH ~He + __ 
(b) mu 1 133Sb 98Nb i 

92 + on s1 + 41 + on 
21.57 Uma parte da energia do Sol vem da reação: 

~H ~He+ 2~e 
Essa reação necessita de uma temperatura de aproxi
madamente 10° a 10

7 K. Por que é necessária uma tem
peratura tão alta como essa? 

Exercícios adicionais 

21.63 O radônio-222 decai para um núcleo estável por uma 
série de três emissões alfa e duas enussões beta. Qual 
é o núcleo es tável forn1ado? 

21.64 Um nêutron livre é estável e decai para um próton 
com uma meia-vida de 10,4 min. (a) Que outra partí
cula se forma? (b) Por que os nêutrons em un1 núcleo 
atômico não decaem com a mesma velocidade? 

21.65 Os 13 nuclideos de zinco conhecidos variam de 6()Zn a 
72Zn. Os nuclídeos naturais têm números de massa 64, 
67, 68 e 70. Qual modo (ou modos) de decaimento você 
esperava para o nuclídeo radioativo menos massivo do 
zinco? Qual o modo para o nuclideo mais massivo? 

21.66 O cloro tem dois nuclídeos estáveis, 35CI e 37CI. Em 
contraste, 36CI é u1n nuclídeo radioativo que decai por 
emissão beta. (a) Qual é o produto do decaimento de 
36Ci? (b) Com base nas regras empfricas sobre estabili
dade nuclear, ex.g,Hque p,or que o núcleo de 36CI é me
nos estável que Cl ou 70. 

21.67 Os cientistas nucleares tên1 sintetizado aproximada
mente 1.600 núcleos não conhecidos na natureza. É 

[21.58) Os bastões de combustível gastos a partir de um rea
tor de fissão são muito mais intensam.ente radioativos 
que os bastões de combustível originais. (a) O que isso 
lhe diz sobre os produtos do processo de fissão em re
lação ao cinturão de estabilidade, Figura 21.2? (b) 

Dado que apenas dois ou três nêutrons são liberados 
por evento de fissão, e sabendo-se que o núcleo sofren
do a fissão tem uma razão nêutron- próton característi
ca de um n(1cleo pesado, qual o tipo de decaimento 
você espera ser dominante entre os produtos de fissão? 

21.59 Por que ·OH é n1ais perigoso a um organismo que OH""? 
21.60 Use as estruturas de Lewis para representar os rea

gentes e produtos na Equação 21.31. Por que o íon 
H20 • é uma espécie de radical livre? 

21.61 Um rato de laboratório é exposto a uma fonte de radia
ção alfa cuja atividade é 8,7 mCi. (a) Qual é a atividade 
da radiação em desintegrações por segundo? E em 
bequerels? (b) O rato tem massa de 250 g e é exposto à 
radiação por 2,0 s, absorvendo 65°/o das partículas a lfa 
emitidas, cada uma tendo uma energia de 9,12 xl 0-13 J. 
Calcule a dose absorvida em rnil.irads e grays. (e) Se 
EBR da radiação é 9 ,5, calcule a dose efetiva absorvida 
em mrem e Sv. 

21.62 Uma pessoa de 65 kg é exposta acidental.mente por 
116 s a uma fonte de radia~ão beta de 21 mO prove
niente de uma amostra de Sr. (a) Qual é a atividade 
da fonte de radiação em desintegrações por segun
do? (b) Cada partícula beta te1n energia de 8,75 xlo-H 
J e 6,So/o da radiação é absorvida pela pessoa. Supon
do que a radiação absorvida é espalhada por todo o 
corpo da pessoa, calcule a dose absorvida em rads e 
grays. (e) Se EBR das partículas beta é 1,0, qual é a 
dose efetiva em mrein e sieverts? (d) Com base na Fi
gura 21.23, como a ordem de grandeza dessa dose de 
radiação se compara com a radiação média de fundo? 

possível descobrir ainda mais com o bombardeamen
to de íons pesados usando aceleradores de partículas 
de alta energia. Complete e faça o balanceamento das 
seguintes reações, que envolvem bombardeamentos 
com íons ~esados: 
(a) ~Li + 28N i ? 

(bl ~Ca + 2~Cm ? 

(c) ~Sr + ~Kr 1~:Pd +? 

(d) ~Ca + 2~U 5gzn + 4Ón + 2? 

(21.68] O radônio-212 é um emissor alfa com uma meia-vida 
de 25 min. Quantas partículas alfa são emitidas em 
1,0 s de uma amostra de 1,0 pg desse nuclídeo? Qual é 
a atividad e dessa amostra em curies? 

[21.69) O radioisótopo sintético tecnécio-99, que decai por 
e1nissão beta, é o isótopo mais utilizado na medicina 
nuclear. Os seguintes dados foram coletados em uma 
amostra d e 99-f e: 



121 .70] 

121.71 I 

21.72 

Desintegrações por 
minuto 

180 
130 

104 

77 
59 

46 

24 

Tempo (h) 

o 
2,5 

5,0 

7,5 

10,0 

12,5 

17,5 

Faça um gráfico desses dados similar ao da Figura 21.7, 
e determine a meia-vida. (Você pode fazer um gráfico 
do logaritmo natural da velocidade de desintegração 
versus tempo; um pequeno rearr11njo da Equação 21.29 
produzirá uma equação para uma relação linear entre ln 
N, e t; a partir da inclinação é possível obter k.) 
De acordo com as regulamentações atuais, a dose má
xima de estrôncio-90 no corpo de um adulto é 11iCi 
(1 x10~ Ci). Usando a relação velocidade= kN, cal
cule o nú.mero de átomos de cstrôncio-90 aos quais 
essa dose corresponde. A que massa de estrôncio-90 
isso corresponde (1 112 para estrôncio-90 é 28,8 anos)? 
Suponha que você disponha de um detector capaz de 
contar todos os decaimentos de uma amostra radioa
tiva de plutônio-239 (1 li? igual a 24 mil anos). Quantas 
contagens por segundo você obte ria de uma amostra 
contendo 0,500 g de p lutônio-239? (Dica: examine as 
equações 21.19 e 21.20.) 
O acetato de metila (CH,COOCH,) é formado pela 
reação de ácido acético com álcool metílico. Se álcool 
n1eh1ico for marcado com oxigênio-18, este termina 
cm acetato de metila: 

E.xercícios cumulativos 

21.79 

21 .80 

Uma amostra de 49,5 mg de perclorato de sódio con
tém cloro-36 radioativo (cuja massa atômica é 36,0 11). 
Se 31,00/o dos átomos de cloro na amostra são cloro-36 
e o restante são á tomos de cloro naturalmente não-ra
dioativos, quantas desintegrações por segundo são 
produzidas por essa a mostra? A meia-vida do clo
ro-36 é 3,0 x 105 anos. 
Calcule a massa de propano, C~H~(~), que deve ser 
queimada no ar para emitir a mesma quantidade de 
energia produzida pela fusão de 1,0 g de hidrogênio 
na seguinte reação de fusão: 

4j H- -> 

21.73 

(21.74 1 

21.75 

21.76 

121.771 

[21.781 
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Quais as Ligações que se quebran1 na reação: a Ligação 
C - OH do ácido e a ligação O-H do álcool, o u a Li
gação O - H do ácido e a ligação C - O H do á lcool? 
Jus ti fique. 
Um experimento foi desenvolvido pa ra determinar se 
um vegetal aquático absorve íon iode to da água. O 
iodo-131 (1 112 = 8,04 dias) foi odicionado como um ras
treador, na forma de íon iodeto, a um tanque conten
do vegetais. A atividade inicial de uma amostra de 
l,00 l'L de água era 178 contagens por minuto. Após 
32 dias o nível de atividade em 1,00JIL de amostra era 
12,2 contagens po r minuto. Os vegetais absorveram 
iodo da água? 
Uma amostra de água contendo trítio, !H. emite 

1,50 x 1a3 partículas beta por segundo. O tritio é um 
emissor de beta fraco, com meio-vida de 12,3 anos. 
Qual é a fração de todos os hidrogcnios na a mos tra de 
água que é trítio? (Dicn: use as eguações 21.19 e 21.20.) 
As massas nucleares de 7Be, qBe e 111Be são 7,0147, 
9,0100 e 10,0113 11, respectivamente. Qual desses nú
cleos tem a maior energia de coesão por núcleon? 
O Sol irradia energia no espaço à velocidade de 3,9 x 

1 <>21' J Is. (a) Calcule a velocidade de perda de massa do 
Sol em kg/s. (b) Como essa perda de massa se origina? 
A energia média liberada na fissão de um único nú
cleo de urânio-235éaproximadamente 3x10-11 j . Se a 
conversão dessa energia em eletricidade em uma us i
na de energia nuclear tiver 40°/o de eficiência, quaJ 
massa de urânio-235 sofrerá fissão em um ano em 
uma usina que produz 1.000 MW (megawatts)? Lem
bre-se de que um watt é 1 J/s. 
Testes en1 humanos en1 Boston em 1965 e 1966, após a 
era dos testes da bomba atômica, reveloram as quanti
dades rnédias de aproximadamente 2 pCi de radioati
vidade de p lutônio em média por pessoa. Quantas 
desintegrações por segundo esse nível de atividade 
implica? Se cada partícula alfa deposita 8x 10-13 J de 
energia e se a massa média de uma pessoa for 75 kg, 
calcule o número de rads e rems de radiação em 1 ano 
a partir de tal nível de plutónio. 

Suponha que todos os produtos da combustão de 
C,H~ estejam nas fases gasosas. Use os dados do Exer
cício 21.48, Apêndice Cedo encarte do livro. 

21.81 Uma amostra de um emissor alfa com atividade de 
O, 18 Ci é armazenada em um recipiente selado de 15,0 
mL a 22 ºC por 235 dias. (a) Quantas partículas alfa 
são formadas durante esse período? (b) Supondo que 
cada partícula alfa é convertida c m um á tomo de hé
lio, qual é a pressão parcial de gás hélio no recipiente 
depois desse período de 235 dias? 

121.821 A1nostras de carvão de Stonehenge na Inglaterra fo
rarn q ueimadas em 0 2, e o gás C02 resultante foi bor
bulhado em urna solução de Ca(OHh (água de cal), 
resultando em um precipitado de CaC03• OCaC03 foi 
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removido por filtração e seco. Uma amostra de 788 mg 
de CaC01 tinha radioatividade de 1,5 x10-1 Bq de-;1ido 
ao carbono-14. Por comparação, os organismos vivos 
sofrem 15,3 desintegrações por minuto por grama de 
carbono. Usando a meia-vida do carbono-14, 5.715, 
calcule a idade da amostra de carvão. 

l21.83l Usando a energia de ionização da água, 1.216 kJ / mol, 
calcule o comprimento de onda mais lo ngo de radia
ção eletromagnética classificado como radiação io
nizante. 

(21.84] Quando uni pósitron é aniquilado por combinação 
com um elétron, resultam dois fótons de mesma encr-

gia. Qual é o comprimento de onda desses fótons? 
Eles são fótons de raios gama? 

l21.85) Uma amostra de 25,0 mL de uma solução de 0,-050 
mol / L de nitrato de bário foi misturada com 25,0 mL 
de uma solução de 0,050 mol / L de sulfato de sódio 
marcada con1 cnxofrc-35 radioativo. A atividade da so
lução inicial de sulfato de sódio era 1,22 x l o" Bq/ mL. 
Depois que o precipitado resultante foi removido por 
filtração, encontrou-se que o filtrado resultante tinha 
atividade de 250 Bq/ mL (a) Escreva a equação química 
balanceada para a reação ocorrida. (b) Calcule K,.. para o 
precipitado sob as condições do experimento. 



Capítulo 

Química dos não-metais 

r li J o 1t riort s deste livro abordamos os princípios 
químicos, como as leis da termodinâmica, a formação das ligações químicas, 
o comportamento de diferentes fases da matéria, os fatores que influenciam 
nas velocidades das reações e no equilibrio, e assim por diante. No curso da ex
plicação desses pri.ncfpios, descrevemos as propriedades químicas e físicas de 
muitas substâncias. Entretanto, fizemos pouco para examinar os eleme11tos e 
seus compostos de maneira sistemática. Esse aspecto da quúnica, chamado 
quí111icn descritiva, é o tópico dos capítulos seguintes. 

Tomaremos uma visão panorâmica da química descritiva dos elementos 
não-metálicos neste capítulo, começando com o hidrogênio e depois progre
dindo, grupo por grupo, da di_reita para a esquerda na tabela periódica. À me
dida que examinarmos os elementos, consideraremos como eles ocorrem na 
natureza, como são isolados de suas fontes e como são usados. À medida que 
fizermos isso, encontraremos a química dos compostos dos elementos mais im
portantes comercialmente. Enfatizaremos o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio 
e o carbono. Esses quatro não-metais formam muitos compostos comercialmen
te importantes e respondem por 99°/o dos átomos exigidos pelas células vivas. 
Abordaremos aspectos adicionais da química desses elementos quando consi
derarmos a química orgânica e biológica no Capítulo 25. 

À medida que você estuda a química descritiva, é importru1te procurar por 
tendências em vez de tenta r memorizar todos os fatos apresentados. A tabela 
periódica é sua ferramenta n1ais valiosa nesse objetivo. 

22.1 Conceitos gerais: tendências periódicas e - " . reaçoes qu1m1cas 

Recorde-se de que podemos classificar os elementos como metais, meta
lóides e não-metais. - {Sci,.io 7.6) Exceto para o hidrogênio, que é um caso 
especial, os não-metais ocupam a parte direi ta superior da tabela periódica. 
Essa divisão dos elementos, relaciona-se perfeitamente com as tendências 
nas propriedades dos elementos, conforme resumido na Figura 22.1. A ele
tronegatividade, por exemplo, aumenta à proporção que caminhamos da es
querda para a direita ao longo de um período da tabela, e diminui à medida 
que descemos em um grupo, em particular. Os não-metais, portanto, têm ele
tronegatividades n1ais altas que os metais. Essa diferença leva à formação de 
sólidos iônicos entre os metais e os não-metais. - (Seções 7.6, 8.2 e 8.-l) Em 
comparação, os compostos formados entre os não-metais são substâncias mo
leculares, geralmente gases, liquidas ou sólidos voláteis à temperatura am
biente. - (Scçõt..'s 7.8 é 8.4) 

llll- O que está por vir ~ 

• Começamos com uma revisão 
das tendências periódicas gerais 
e tipos de reações quêmicas, o que 
nos ajudnrá a ater em padrões 
gcr.1is de comportamento ao exa
m1nilrmos cada familia na tabela 
periódica. 

• O primeiro não-metal que consi
deramos é o hidrogênio, um ele
mento que forma compostos com 
a maioria dos outros não-metais. 

• Em seguida, consideraremos os 
gases nobres, os elementos do 
grupo 8A, que exibem reativida
de química muito limitada (os 
fluoretos e os óxidos de Xe são 
o;, mais numerosos). 

• Os halogênios, grupo 7A, têm 
rica e importante química, e F e 
CI cm particular são mui to im
portantes comercialmente. 

• O oxigênio é o elemento mais 
abundante tanto na crosta ter
restre quanto no corpo humano, 
e sua química inclui compostos 
de óxido e peróxido. 

• Dos outro:. membros do grupo 
6A (S, Se, Te e Po), o enxofre é o 
mais importilnte. 

• O nitrogênio é um componen
te-chave da atmosfera e forma 
compostos nos quais seu número 
de oxidação \'aria de -3 a +5, in
cluindo importantes compostos 
como NH e HNO . 

• Dentre os outros membros do 
grupoSA (P, As,Sbe Bi),o fósfo
ro é o mais importante. 

• As químicas do carbono e do silí
cio são as mais significativas do 
grupo 4A, com o carbono tendo 
COmpo!>tOf. inorgânico;, e orgâni
cos muito importantes, e os óxi
dos de silício sendo substâncias 
estruturais na crosta terrestre. 
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Aumento da energia de ionização 
Diminuição do raio atômico 
Aumento do caráter não-me tálico e eletronegatividade 
Diminuição do caráter metálico 

Não-metais 
Metais 

D -
Metalóides -- 11-

Superposição Superposição 
force fraca 

/ 
-
'\ 1 Eleménto 

Figura 22.2 Comparação da formação da 
ligação n por superposição lateral de orbitais 
p entre dois átomos de carbono e entre dois 
átomos de silício. A distância entre os núcleos 
aumenta ao passarmos do carbono para o 
silício. Os orbitais p não se sobrepõem tão 
efetivamente entre dois átomos de silício por 
causa dessa separação maior. 

' . 
Elemento . 

mais 

não-metálico 
mais 

metá lico 

Figura 22.1 Tendências nas propriedades-chave dos 
elementos em função da posição na tabela periódica. 

E11tre os 11ão-metais, vimos que a química exibida pelo primeiro membro de um grupo pode diferir de vá
rias maneiras importantes da dos me1nbros subseqüentes. Por exemplo, os não-metajs do terceiro período e 
abaixo podem acomodar mais de oito elétrons em seus níveis de valência. G11D (Seção 8.7) Outra diferença im
portante é que o primeiro elemento em u1n grupo pode formar ligações n: mais facilmente que membros mais 

• 
abaixo no grupo. Essa tendência deve-se, en1 parte, ao tamai1ho atômico. A tomos pequenos são capazes de se 
aproximar mais uns dos outros. Como resultado, a superposição lateral dos orbitais p, que resulta na formação 
de ligações n, é mais eficiente para o primeiro elemento em cada grupo (Figura 22.2). A superposição mais efi
ciente s ignifica ligações n mais fortes, como é refletido nas entalpias de Ligação das respectivas ligações múlti
p las. - (Seção 8.8) Por exemplo, a diferença nas entalpias de ligação das ligações C-C e C = C é aproximada
mente 270 kJ / mol (Tabela 8.4); esse valor reflete a 'força' de uma Ugação ;e carbono-carbono. Por comparação, a 

ATIVIDADE 
Superposição sigma carbono
silício 

Figura 22.3 Comparação das 
estruturas de C02 e de Si02; C02 
tem ligações duplas, enquanto 
Si02 tem apenas lígações simples. 

força de uma ligação p silicio-5ilicio é apenas cerca de 100 kJ / mol, significativa
mente mais baixa que para o carbono. Como podemos ver, as ligações pi são 
particularmente importantes na química do carbono, nitrogênio e oxigênio, 
que freqüentemente formam ligações duplas . Os elementos nos períodos 3, 
4, 5 e 6 da tabela periódica, por outro lado, têm tendência a formar apenas 
ligações simples. 

A habilidade de um átomo formar ligações n é um dos importantes fato
res na determinação das estruturas dos não-metais e seus compostos. Com
pare, por exemplo, as formas elementares do carbono e do silício. O carbono 
tem três alótropos: diamante, grafite e fulereno. c:a> (Seção 11 .8) O diamante 
é um sólido covalente que tem ligações a C - C, mas não tem ligações n. A 
grafite e o fulereno têm ligações JC que resultam de superposição lateral dos 
orbitais p. O silício elementar existe apenas como um sólido covalente seme
lhante ao diamante com Ligações a; o silício não exibe nenhuma forma que 
seja similar à grafite ou ao fulereno, aparenten1ente porque as ligações :;r, 

Si - Si são fracas. 
Analogamente vemos diferenças significativas nos dióxidos de carbono e 

silício (Figura 22.3). C02 é uma substância molecular com ligações duplas 
C - O, ei1quru1to Si02 não contém ligações duplas . Si02 é um sólido covalente 
no qual quatro átomos de oxigênio estão ligados a cada átomo de silício por 
meio de ligações simples, formando uma estrutura estendida que tem a fór
mula mínima Si02. 
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COMO FAZER 22.1 

Considere os elementos Li, K, N, P e Ne. A partir dessa lista selecione o elemento que (a) é o mais eletronegativo; 
(b) tem o maior caráter metálico; (c) pode ligar-se a mais de quatro átomos ao seu redor em uma molécula; (d) for
ma ligações .n mais facilmente. 

Solução 

Análise : dada uma lista de elen1entos, pede-se determinar várias propriedades que podem ser relacionadas às tendên
cias periódicas. 

Planejamento: podemos usar a abordagem anterior, especialmente o sumário na Figura 22.1, para nos guiar nas res
postas. Portanto, precisamos primeiro localizar cada elemento na tabela periódica. 

Resolução: (a) A eletronegatividade aumenta à medida que prosseguimos no sentido da parte direita superior da ta
bela periódica, excluindo os gases nobres. Portanto, o nitrogênio (N) é o elemento mais eletronegativo entre os Usta
dos. (b) O caráter metálico é inversamente proporcional à eletronegatividade - quanto menos eletronegativo um 
elemento, maior é o caráter metálico. O elemento com o maior caráter metálico é, dessa forma, o potássio (K), que é o 
mais próximo do canto esquerdo inferior da tabela periódica. (e) Os não-metais tendem a formar compostos molecula
res, logo podemos restringir a escolha aos três não-metais da lista: N, P e Ne. Para formar mais de quatro ligações, um 
elemento deve ser capaz de expandir seu nivel de valência para permitir mais de um octeto de elétrons ao redor dele. 
A expansão do nivel de valência ocorre para elementos no terceiro período da tabela periódica e inferiores; o nitrogê
nio e o neônio estão a1nbos no segundo período e não sofrem expa11são do nível de valência. Portanto, a resposta é o 
fósforo (P). (d) Os não-metais do segundo período form.am ligaçõesn mais facilmente que os elementos do terceiro pe
ríodo e abaixo. Não se conhecem compostos que contenham Ugações covalentes com o gás nobre Ne. Portanto, o outro 
elemento do segundo período, N, é o elemento da lista que forma ligações :n: mais facilmente. 

PRATIQUE 

Considere os elementos Be, C, Ci, Sb e Cs. Selecione o elemento que (a) tem a eletronegatividade mais baixa; (b) tem o 
maior caráter metálico; (e) é o mais p rovável de participar em ligação x extensiva; (d) é o mais provável de ser um me
talóide. 

Respostas: (a) Cs; (b) Cl; (e) C; (d ) Sb. 

Reações químicas 
Apresentaremos um grande número de reações químicas neste e nos próximos capítulos. Você descobrirá que 

é útil observar as tendências gerais nos padrões de reatividade. Já encontramos várias categorias gerais de reações: 
reações de combustão CD> (Seção 3.2), reações de metátese CD> (Seção 4.2), reações ácido-base de Br011sted- Lowry 
(transferência de próton) - (Seção 16.2), reações ácido-base de Lewis CD> (Seção 16.11) e reações redox. ar. (Seção 
20.1) Uma vez que 0 2 e ~O são abundantes no runbiente, é particularmente importante considerar as possíveis rea
ções dessas substâncias com. outros compostos. Aproximadamente wn terço das reações abordadas neste capítulo 
envolvem 0 2 (reações de oxidação ou combustão) ou .H20 (especialmente reações de transferência de prótons). 

Nas reações de combustão com 0 21 os compostos contendo hidrogênio produzem H-20. Os compostos conten
do carbono produzem C02 (a menos que a quantidade de 0 2 seja insuficiente, em cujo caso pode se formar CO ou 
até 1nesmo C). Compostos contendo nitrogênio tenden1 a formar N 2, apesar de NO poder se formar em casos espe
ciais. As seguintes reações ilustram essas generalizações: 

2CH30H(/) + 302(g) ~ 2C02(g) + ~O(g) 

4CH3N~(g) + 902(g) 4C02(g) + lO~O(g) + 2N2(g) 

[22.1] 

[22.2] 

A formação de H20, C02 e N2 reflete as altas estabilidades termodinâmicas dessas substâncias, indicadas pelas 
altas energias de ligação para as Ligações O-H, C =O e N = N que elas contêm (463, 799 e 941 kJ /mol, respecti
vamente). ca;o (Seção 8.8) 

Ao lidar com reações de transferência de próton, lembre-se de que, quanto mais fraco um ácido de Br011sted
Lowry, mais forte é sua base conjugada. cmg (Seção 16.2) Por exemplo, H21 OH", NH3 e CH4 são doadores de próton 
extremamente fracos que niío tê.m tendência em agir como ácidos em água. Portanto, as espécies fonnadas a partir 
deles por remoção de um ou mais prótons (como rr, 0 2

- e NH2} são bases extremamente fortes. Todas reagem 
rapidamente com a água, removendo prótons de H20 para formar 011. As seguintes reações são ilustrativas: 

CH3-(nq) + H 10(/) --+ CH4(g) + OH"(aq) 

N~(nq) + 31-IiO(/) NH3(nq) + 30r1(nq) 

[22.3] 

[22.4] 
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As substâncias doadoras de próton mais fortes que HzO, como HCI, H2S041 HCiH30 2, e outros ácidos, também 
reagem rapidamente com ânions básicos. 

22.2 

COMO FAZER 22.2 

Determine os produtos formados em cada uma das seguintes reações e escreva uma equação balanceada: 

(a) CH3NHNH2(g) + 0 2 - -+ 

(b) Mg:1P2(s) + H20(t) --+ 

(e) NaCN(s) + HCl(aq) - -+ 

Solução 

Análise: dados os reagentes de três equações químicas, pede-se determinar os produtos e, em seguida, balancear as 
equações. 

Planejamento: precisam.os examinar os reagentes para ver se existe um possível tipo de reação que possamos reco
nhecer. No item (a) o composto de carbono está reagindo com 0 2, o que sugere uma reação de combustão. No item (b) 
a água reage com um composto iônico. O ãnion, r3-, é uma base forte e a água é capaz de agir com.o um ácido, de forma 
que os reagentes sugerem uma reação ácido-base (transferência de próton). No item (c) temos um composto iônico e 
un1 ácido forte. De novo uma reação de transferência de próton é sugerida. 

Resolução: (a) Com base na composição elementar do composto de carbono, essa reação de con1bustão deve produzir 
C02, H 20 e N2: 

2CH3NHNH2(g) + 502(g) 2C02(g) + 6H20(g) + 2N2(g) 

(b) Mg~P2 é iônico, consistindo em íons Mg2
• e !*. O íon pJ-, como NJ.., tem forte afinidade por prótons e reage com 

H20 para formar OH" e PH3 (PH2
- , PH2- e PH3 são todos doadores de prótons extremamente fracos). 

Mg3Pi (s) + 6H10(1) 2PH3(g) + 3Mg(0H)2(s) 

Mg(OH)2 tem solubilidade em água baixa e precipitará. 

(e) NaCN consiste em íons Na• e CN'. O íon CN"" é básjco (HCN é um ácido fraco). Portanto, CN"" reage com prótons 
para formar seu ácido conjugado. 

NaCN(s) + HCl(aq) HCN(aq) + NaCl(aq) 

HCN tem solubilidade limitada em água e escapa como um gás. Ele é extre111a111e11te tóxico; na realidade, essa reação é 
usada para produzir o gás letal nas câmaras de gás. 

PRATIQUE 

Escreva uma equação ba.lanceada para a reação do hídreto de sódio sólido com água. 

Resposta: NaH(s) + H20(/) NaOH(11q) + Hz(g) 

Hidrogênio 

O químico inglês Henry Cavend.ish (1731-1810) foi o primeiro a isolar o hidrogênio puro. Como o elemento 
produz água quando queimado ao ar, o químico francês Lavoisier deu a e le o nome de ltidrogênio, que significa 
'produtor de água' (grego: liydro, água; gennao, produzir). , 

O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. E um combustível nuclear consumido pelo Sol e ou-
tras estrelas para produzir energia. am (S1..'Ção 21.8) Apesar de aproximadamente 70°/o do universo ser co.mposto 
de hidrogênio, e.le constitu.i apenas 0,87o/o da massa da Terra. A maior parte do hidrogênio do pl.aneta é encontrada 
associada ao oxigênio. A água, que é 1 l o/o em massa de hidrogênio, é o composto de hidrogênio mais abundante. 
O h.idrogênio é também importante parte do peti:ó.leo, da celulose, do amido, dos alcoóis, dos ácidos e de uma 
grande variedade de outros ma teriais. 

Isótopos do hidrogênio 

O isótopo mais comum do hidrogênio tem núcleo que consiste em um único próton. O isótopo, algumas vezes 
denominado prótio,1 constitui 99,9844% do hidrogênio natural. 

1 Dar nomes únicos para os isótopos é limitado ao hidrogênio. Por causa da grande diferença proporcional eo1 suas massas, os isótopos 
do hidrogênio n1ostram apreciaveln1c.nte mais diferenças em suas propriedades quinlicas e físicas que os isótopos dos elementos n1ais 
pesados. 
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Dois outros isótopos são conhecidos: ~ li cujo 11úcleo contém um próton e 
um nêutron, e ~ H, cujo núcleo contém um próton e dois nêutrons (Figura 22.4). 
O isótopo ~li chamado d eutério, constitui 0,0156°/o do hidrogênio natural. Ele 
não é radioativo. Em geral, dá-se ao deutério o símbolo D nas fórmulas quúni
cas, como em D20 (óxido de deutério), conhecido como água pesada. 

Pelo fato de um átomo de deutério ser aproximadamente duas vezes mais 
n1assivo que um áto.mo de prótio, as propriedades das substâncias com deuté
rio variam de alguma forma das similares 'normais' com prótio. Por exemplo, 
os pontos de fusão e ebulição do D20 são 3,81 ºCe101,42 ºC, respectivamente, 
enquanto para HiO são 0,00 ºCe100,00 ºC. Não surpreendentemente, a densi
dade de 0 20 a 25 ºC (1,104 g/mL) é maior que a densidade de I~O (0,997 
g/mL). A substituição do prótio pelo deutério (processo chamado de11teraçíio) 
pode também ter efeito profundo nas velocidades das reações, fenômeno cha
mado efeito cinético de isótopo. De fato, a água pesada pode ser obtida pela ele
trólise da água comum porque D20 sofre eletrólise a velocidade mais baixa e, 
em conseqüência, torna-se concentrado durante a eletrólise. 

O terceiro isótopo, t H, é conhecido como trítio. Ele é radioativo, com 
meia-vida de 12,3 anos. 

t 112 = 12,3 anos 

(a) Prótio • 
(b) Deutério 

(e) Trítio 

Figura 22.4 Uma representação 
dos núcleos dos três isótopos do 
hidrogênio. (a) o prótio, tem 
apenas um próton (representado 
como uma esfera preta) em seu 
núcleo. (b) o deutério, tem um 
próton e um nêutron (representado 
por uma esfera cinza). (e) o trítio, 
tem um próton e dois nêutrons. 

[22.5] 

O trítio é formado continuamente na atmosfera mais alta nas reações nucleares induzidas pelos raios cósinicos; 
entretanto, por causa de sua meia-vida curta, apenas quantidades em nível traço existem naturalmente. O isótopo 
pode ser sintetizado em reatores nucleares pelo bombardeamento de lítio-6 com nêutrons. 

~ Li+ ~n -~ f H + ~He [22.6] 

O deutério e o trítio têm se mostrado va liosos no estudo de reações de compostos contendo hidrogênio. Um 
composto pode ser 'marcado' pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio normais em posições especí
ficas com uma molécula de deutério ou trítio. Comparando-se a posição da marca na reação co.m a dos produtos, 
o mecanismo da reação pode geralmente ser inferido. Quando o álcool metílico (CH30H) é colocado em 0 20, por 
exernplo, o á tomo de hidrogênio da ligação O - H troca rapidamente com os átomos de D em D20, formando 
CH30D. Os átomos de H do grupo CH3 não trocam. Esse experimento demonstra a estabilidade cinética das liga
ções C - H e revela a velocidade na qual a Ligação O - H na molécula se quebra e volta a se formar. 

Propriedades do hidrogênio 
O hidrogênio é o único elemento que não é um membro de qualquer família na tabela periódica. Como sua 

configuração eletrônica é l s 1
, ele é geralmente colocado acima do lítio na tabela periódica. Entretanto, ele definiti

vamente niio é um metal alcalino; a energia de ionização do átomo de hidrogênio é 1.312 kJ /mol, enquanto a do lí
tio é 520 kJ / mol. 

Algumas vezes, o hidrogênio é colocado acitna dos halogênios na tabela periódica porque o átomo de hidrogê
nio pode pegar um eléh·on para formar o íon hidreto, l-r, que tem a mesn1a configuração eletrônica do hélio. Entre
tanto, a afinidade eletrônica do hidrogênio (E = -73 kJ /mol) não é tão grande quanto a de qualquer halogênio; 
a afinidade eletrônica do flúor é-328 kJ / mol, e a do iodo é 295 kJ / mo!. G11D (Seção 7.5) Em geral, o hidrogênio 
não mostra semelhanças mais próximas dos h~alogênios do que dos metais alcalinos. 

O hidrogênio elementar existe à temperatura an1biente como um gás incolor, inodoro e sem sabor composto de 
moléculas diatôinicas. Podemos chamar lfi de diidrogênio, mas ele é mais comumente chamado de hidrogênio mo
lecular ou simplesmente hidrogênio. Como H 2 é a polar e tem apenas dois elétrons, as forças atrativas entre as molé
culas são extremamente fracas. Con10 resultado, o ponto de fusão (-259 ºC) e o ponto de ebulição (-253 ºC) de~ 
são muito baixos. 

A entalpia da ligação H - H (436 kJ/mol) é alta para uma ligação simples (Tabela 8.4). Para comparação, a e.n
talpia de Ligação Cl - Cl é apenas 242 kJ /mol. Em virtude de H 2 ter ligação forte, a maioria das reações de H 2 são 
lentas à temperatura ambiente. Entretanto, a molécula é rapidam.ente ativada por calor, irradiação ou catálise. 
O processo de ativação gera lmente produz átomos de hidrogênio, que são muito mais reativos. Como H 2 é ati
vado, ele reage rápida e exotermicamente com grande variedade de substâ.ncias. 
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O hidrogênio forma ligações covalentes fortes com muitos eleme1\tos, inclusive o oxigênio; a entaJpia da liga
ção 0-H é463 kJ / mol. A formação da ligação forte O- H toma o hidrogênio um agente redutor eficiente para 
muitos óxidos metálicos. Quando H 2 é passado sobre CuO aquecido, por exemplo, produz-se cobre. 

[22.7] 

Quando H2 é incendiado ao ar, ocorre uma reação vigorosa, formando H 20. 

FILME 
Formação de água 

[22.8] 

Até mesmo u.ma quantidade pequena de 4°/o de H2 (por volume) é suficien
te para tornar o ar potencialmente explosivo. A combustão de misttiras de hi
drogênio-oxigênio é norn1almente usada como combustível líquido em 
motores de fogttetes como os dos ônibus espaciais. O hidrogênio e o oxigênio 

são armazenados a baixas temperaturas na forma líqttida. A destrtúção do ônibus espacial C/1allenger, em 1986, de
veu-se à explosão de seus tanques de combustível de hidrogênio e oxigênio provocada pelo mau funcionamento 
de um foguete impulsionador de combustível sólido. 

Preparação do hidrogênio 
Quando se necessita de pequenas quantidades de F-12 no laboratório, ele é normalmente obtido pela reação en

tre um metal ativo como o zinco e uma solução diluída de um ácido forte, como HC1 ou H 2504• 

f22.9] 

Como H 2 é bas tante insolúvel en1 água, ele pode ser coletado por deslocam ento da água, como mostrado na 
Figura 22.5. 

Grandes quantidades d e Ri são produzidas pela reação de metano (CH 4, o principal compo11ente do gás natu
ral) com vapor a 1.100 ºC. Podemos ver esse processo como envolvendo as seguintes reações: 

CH4(g) + F-liO(g) -----+ CO(g) + 3H2(g) 

CO(g) + H20(g) C02(g) + Hz(g) 

[22.10) 

f22.11J 

Quando aquecido a aproximadamente 1.000 ºC, o carbono também reage com o vapor para produzir un1a mis
h.tra de gases H2 e CO. 

C(s) + H20(g) -----+ Hz(g) + CO(g) [22.12] 

Essa mistura, conhecida como gás d' água, é usada como combustível industrial. 

Tubo para a adição de ácido 

Ácido 

Água 

Figura 22.5 Montagem 
normalmente usada em laboratório 
para preparação do hidrogênio. 
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Figura 22.6 A reação de CaH2 com a 
água é vigorosa e exotérmica. A cor 
violeta-avermelhado deve-se à 
fenolftaleína adicionada à água, que 
indica a formação de íons Oh-. 
O borbulhamento é causado pela 
formação de gás H2• 

(a) (b) 

A eletrólise simples de água consome muita energia e, por isso, é tnuito cara para ser usada comercialmente 
para produzir H 2• Entretanto, H 2 é produzido como p roduto lateral na eletrólise de soluções de salmoura (NaCl) 
no processo de fabricação de Cl2 e NaOH: 

eletrólise 
2NaCl(aq) + 21-120(/) l-I2(g) + Cl2(g) + 2NaOH(nq) [22.13] 

Utilização do hidrogênio 
O hidrogênio é uma substância comercialmente importante: aproximadamente 2 x 108 kg (200 mil toneladas) 

são produzidos anualmente nos Estados Unidos. Majs de dois terços de H 2 produzido é usado para sintetizar 
amônia pelo processo de Haber. - (Seção 15.1) O hidrogênio também é usado para fabricar metanol (CH30H) por 
reação catalítica de CO e H 2 a a ltas pressão e temperatura. 

[22.14] 

Compostos binários de hidrogênio 

O hidrogênio reage com outros elementos para formar compostos de três tipos gerais: (1) hidretos iô.nicos; 
(2) hidretos metálicos; e (3) hidretos n10Jeculares. 

Os hidretos iônicos são formados pelos metais alcalinos e pelos metais alcalinos terrosos mais pesados (Ca, Sr 
e Ba). Esses metais ativos são muito menos eletronegativos que o hidrogênio. Em decorrência, o hidrogênio adqui
re elétrons deles para formar os .íons hidre to (H"), como mostrado aqui: 

2Li(s) + H2(g) -~ 2LiH(s) 

Ca(s) + H2(g) CaHz(s) 

Os hidretos iônicos são sólidos de alto ponto de fusão (Lil-I funde-se a 680 ºC). 

(22.15] 

[22.16] 

O íon hidreto é muito básico e reage rapidamente com compostos contendo até mesmo prótons fracamente áci
dos para formar 1-12• Por exemplo, H" reage rapidamente com H20. 

(22.17] 

Os hidretos iônicos podem, dessa forma, ser usados como fontes convenientes (apesar de caras) de H 2• O hi
dreto de cálcio (CaH 2) é vendido comercialn1ente e usad o para inflar barcos salva-vidas, balões de previsão de 
tempo e onde for desejado um meio simples e compacto de gerar H2 . A reação de CaH2 com a água é mostrada 
na Figura 22.6. 

A reação entre H" e .H-iO (Equação 22.17) não é apen as uma reação ácido-base, 1nas também uma r.eação redox. 
O íon H", conseqüentemente, é uma boa base e um bom agente redutor. De fato, os hidretos são capazes de reduzir 
0 2 a OH": 

2NaH(s) + 0 2(g)----+ 2Na0H(s) [22.18) 
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4A 5A 

CH"(g) NH3(g) 
-50,8 -16,7 

SiH.i(g) PH3(g) 
+56,9 + 18,2 

GeRi(g) AsH3(g) 
+ 117 + 111 

Sbl-l3(g) 
+ 187 

6A 

H20(I) 
-237 

H2S{g) 
- 33,0 

H2Se(g) 
+ 71 

H2Te(g) 
+ 138 

7A 

HF(g) 

-271 

HCl(g) 
- 95,3 

HBr(g) 
- 53,2 

1-U(g) 
+ l ,30 

Portanto, os hidretos são normalmente armazenados em um ambiente que é 
livre tanto de wnidade quanto de ar. 

Os hidretos m etálicos são formados quando o hidrogênio reage com os 
metais de transição. Esses con1postos são assim chamados porque mantêm sua 
condutivjdade metálica e outras propriedades metálicas. Em muitos hldretos 
metáUcos, a razão entre os átomos metálicos e os de hidrogênio não é fixa nem 
em pequenos números inteiros. A composição pode variar dentro de uma fai
xa, dependendo das condições das sínteses. TiH2 pode ser produzido, por 
exemplo, mas as preparações geralmente levam a TiH, ,31 que tem aproximada
mente lOo/o menos hidrogênio que TiH2. Esses hidretos metálicos não-estequio
métricos são muitas vezes chamados hidretos intersticiais. Podem ser considera
dos soluções de átomos de hidrogênio no metal, com os átomos de hidrogênio 
que ocupam os buracos dos interstícios entre os átomos de metal na rede do só
lido. Entretanto, isso é uma grande simpUficação porque existe evidência para Figura 22. 7 Energias livre padrão 

de formação (kJ/mol) de hidretos interação química entre o metal e o hidrogênio. 
moleculares. Os hidretos moleculares, formados por não-metais ou semimetais, são ga-

ses ou líquidos sob condições-padrão. Os lúdretos moleculares estão Ustados 
na Figura 22.7, com suas energias livre de formação. Em cada família, a estabilidade térmjca (mectida c:.c; ) dimi
nui à medida que descemos na familia. (Recorde-se de que quanto mais estável um composto for em relação aos 
seus elementos sob condições-padrão, mais negativo será 6G; ). Abordaremos mais especificamente os hidretos 
moleculares durante o exame dos outros elementos não-metálicos. 

22.3 Grupo 8A: gases nobres 

Os elen1en tos do grupo 8A são q,uimicamente não-reativos . . Na realidade, muitas das referências a esses ele
mentos têm sido em relação às propriedades físicas, como quando abordamos forças intermoleculares. - (Seção 
11.2) A relativa inatividade desses elementos deve-se à presença de um octeto completo de elétrons no túvel deva-

Pi 1- -
-h 

u+ 
' 

lência (exceto He, que tem nível l s completo). A estabilidade de tal arranjo é 
8A refletida nas al tas energias de ionização dos e'lementos do grupo 8A. - (Se
2 

He 

10 
1 Né 

18 
Ar 

36 
Kr 

54 
Xe 

86 
Rn 

ção 7.-!) 
Os elementos do grupo 8A são todos gases à temperatura ambiente. Eles 

são componentes da atmosfera da Terra, com exceção do radônio, que existe 
apenas como um radioisótopo de vida curta. - (Seção 21 .9) Somente o argô
nio é relativamente abundante (Tabela 18.1). O neônio, o argônio, o criptônio e 
o xenônio são recuperados a partir do ar líquido por destilação. O argônio é 
usado com atmosfera bloqueadora em lâmpadas incandesceiltes. O gás con
duz o calor para longe do filamento, mas não reage com ele. Ele é também usado 
como atmosfera protetora para prevenir a oxidação em solda e em determma
dos processos metalúrgicos de alta temperattt.ra. O neônio é usado em sinais 
elétricos; o gás é provocado a irradiar ao ser passada uma descarga elétrica 
através do tubo. - (Seção 6.3) 

O hélio é, de muitas maneiras, o mais importante dos gases nobres. O hélio 
liquido é usado como refrigerante em experimentos com temperaturas muito baixas. Ele entra em ebulição a 4,2 K 
sob 1 atm de pressão, o ponto de ebulição mais baixo de todas as substâncias. Felizmente, o hélio é encontrado em 
concentrações relativamente altas em muitas fontes naturais. Parte desse héli.o é separada para suprir demandas 
atuais, e parte é mantida para uso futuro. 

Compostos de gás nobre 
Uma vez que os gases nobres são extremamente estáveis, eles sofrerão reações apenas sob condições rigorosas. 

Além disso, poderíamos supor que os gases nobres mais pesados fossem mais prováveis de formar compostos por
que suas energias de ionização são mais baixas (Figura 7.10). Uma energia de ionização mais baixa sugere a possi
bilidade de compartill1ar um elétron com outro átomo, levando a uma ligação química. Além disso, como os 
elementos do grupo 8A (exceto o hélio) já contêm oito elétrons em seus níveis de valência, a formação de ligações 
covalentes necessitará de um nível de valência expandido. - (Seção 8.7) 



Capítulo 2.2 Química dos não-metais 813 

TABELA 22.1 Propriedades de cornpostos de xenônio 

Composto 

XeF2 

XeP4 

XeP6 

XeOF4 

Xe03 

XeOzf2 

Xe04 

Estado de oxidação de Xe 

+2 

+4 

+6 

+6 
+6 

+6 

+8 

• A 25 ºC, para o con1pos to no estado indicado. 
b Um sólido; decompõe-se a 40 ºC. 
e Um sólido; decompõe-se a -40 "C. 

Ponto de fu são (ºC) 

129 

117 

49 
-41 a-28 

b -

31 
< -

t.H / (kJ/mol)• 

- 109(,g) 
- 218(g) 

- 298(g) 

+ 146(f) 

+402(s) 

+ 145(s) 

O primeiro composto de gás 11obre foi preparado em 1962 por Neil Bartlett enquanto ele estava no corpo do
cente da Universidade de British Columbia. Seu trabalho causou sensação porque destruiu a crença de que os ga
ses nobres eram quimicamente inertes. Bartlett inicialmente trabalhou com o xenônio em co1nbinação com o flúor, 
o elemento que supomos ser o mais reativo. Desde aquele tempo os quúnicos têm preparado vários compostos de 
xenônio de flúor e oxigê11io. Algumas propriedades dessas substâncias estão relacionadas na Tabela 22.1. Os três 
fluoretos (XeF2, XeF4 e XeF6) são preparados pela reação direta dos elementos. Variando a proporção dos reagentes 
e alterando as condições de reação, Lun ou outro dos três compostos pode ser obtido. Os compostos contendo oxi
gênio são formados quando os fluoretos reagem com a água, como nas equações 22.19 e 22.20: 

XeF6(s) + H20(/) --+ XeOF4(/) + 2FH (g) 

XeF6(s) + 3H20(/) Xe03(aq) + 6HF(nq) 

COMO FAZER 22.3 

Use o modelo RPENV para detenn inar a estrutura de XeF4 • 

Solução 

Análise e Planejamento: para determinar a estrutura, devemos primeiro 
escrever a estrutura de Le~vis para a molécula. A seguir contamos o número 
de pares de elétrons (domínios) ao redor do átomo de Xe central e usamos 
este número e o de ligações para determinar a geometria, como abordado 
na Seção 9.2. 

Resolução: o número total de elétrons do nível de valência envolvido é 36 
(8 do xenônio e 7 de cada um dos quatro flúor). Isso leva à estrutura de Le
\Vis mostrada na Figura 22.8(a). Xe tem 12 elétrons em seu nível de valência, 
logo esperamos uma disposição octaédrica dos seis pares de elétrons. Dois 
desses são pares não-ligantes. Como os pares não-ligantes necessitam de 
um vol.un1e maior que os pares ligantes (Seção 9.2) é razoável esperar que 
esses pares não-ligantes sejam opostos entre si. A estrutura esperada é qua
drática planar, como mostrada na Figura 22.8(b). A estrutura determinada 
experimentalmente está de acordo com essa s uposição. 

PRATIQUE 

Descreva o arranjo e a geometria molecular de XeP2. 

Resposta: Bipirâmide trigonal e linear 

• • . . f : 

[22.19] 

[22.20] 

:p __ .. / .. .. ::x:~ - .. 
••/ • f : :F . . 

(a) 

(b) 

Figura 22.8 (a) Arranjo e (b) 
geometria molecular de XeF •. 

As entalpias de formação dos fluoretos de xenônio são negativas (Tabela 22.1), o que sugere que esses compostos 
devam ser razoavelmente estáveis. Conclui-se que de fato esse é o caso. Entretanto, eles são agentes fluorantes podero
sos e devem ser n1anuseados em recipientes que não reagem faciJn1ente para formar fluoretos. As en talpias de forma
ção dos oxifluoretos e óxidos de xenônio, por outro lado, são positivas, formando esses compostos bastante instáveis. 
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Os outros gases nobres forman1 compostos muito menos facilmente que o xenônio. Apenas um composto biná
rio de criptônio, KrF2, é conhecido com certeza e decompõe-se em seus elementos a -10 ºC. 

D 

7A 
9 
F 

17 
Cl 

35 
13r 

53 
1 

85 
At 

22.4 Grupo 7 A: halogênios 

Os elementos do grupo 7 A, os halogênios, têm configurações mais exter
nas ns2 np5

, onde n varia de 2 até 6. Os halogênios têm afinidades eletrônicas 
muito negativas (Seção 7.5) e com freqüencia atingem uma configuração ele
trônica de gás nobre ganhando um elétron, que resulta em um estado de oxi
dação -1. O flúor, sendo o elemento mais eletronegativo, existe em com postos 
apenas no estado de oxidação -1. Os outros haJogênios também exibem esta
dos de oxidação positivo até +7 na combinação com átomos mais eletro11egati
vos como O. Nos estados de oxidação positivos, os halogênjos tendem a ser 
bons agentes oxidantes, aceitando elétrons facilmente. 

O cloro, o bromo e o iodo são encontrados como haletos na água do mar e em depósitos de sal. A concentração 
de iodo nessas fontes é muito pequena, mas é concentrada por determinadas algas marinhas. Quando elas são co
lhidas, secas e queimadas, o iodo pode ser extraído a partir das cinzas. O flúor ocorre nos 1ninerais fluorita (CaFJ, 
criolita (Na3A1F6) e fluoroapatita [Ca5(P04) 3F].2 Apenas a fluorita é uma fon te comercial importante de flúor. 

Todos os isótopos do astato são radioativos. O isótopo devida mais longa é o astato-210, que tem meia-vida de 
8,1 h e decai principalmente por captura de elétron. Como o astato é tão instável ao decaimento nuclear, pouco se 
conhece sobre sua qu[mica. 

Propriedades e preparação dos halogênios 

Algumas propriedades dos halogênios estão resumi.das na Tabela 22.2. A maioria das propriedades varia de 
maneira regular à meruda que vamos do flúor para o iodo. A eletronegatividade aumenta regularmente, por exem
plo, de 4,0 para o flúor a 2,5 para o iodo. Os halogênios têm as mais altas eletronegatividades en1 cada período da 
tabela perióruca. 

Sob condições nor1nais os halogênios existen1 como moléculas diatômicas. As moléculas são mantidas juntas 
nos estados sólido e liquido por forças de ilispersão de London. - (Seção 11.2) Em virtude de Lzser maior e amais 
polarizável das moléculas, as forças intermoleculares entre as moléculas de I2 são as mais fortes. Portanto, I2 tem os 
pontos de fusão e ebulição mais altos. À temperatura ambiente e 1 atm de pressão, 12 é sólido, Br2 é liquido e Cl2 e F2 

são gases. O cloro se liquefaz muito facilmente com compressão à temperatura ambiente e, em geral, é armazenado 
e manuseado na forma liquida em recipientes de aço. 

A considerável baixa entalpia de ligação em F2 (155 kJ / mol) é responsável e111 parte pela extrema reati\ridade 
do flúor elementar. Por causa de sua alta reatividade, é muito difícil se trabalhar com F2• Determinados metais, 
como o cobre e o níquel, podem ser usados para conter F2 porque suas superfícies for1nain um revestimento prote
tor de fluoreto metálico. O cloro e os halogênios mais pesados são também reativos, apesar de ser menos que o 
flúor. Eles combinam-se diretamente com a maioria dos elementos, exceto os gases nobres. 

TABELA 22.2 Algumas propriedades dos halogênios 

Propried ade F Cl Br 1 

Raio atômico (Á) 0,71 0,99 1,14 1,33 

Raio iônico, X- (Á) 1,33 1,81 1,96 2,20 

Primeira energia de ionização 1.681 1.251 1.140 1.008 
(kJ/mol) 

Afinidade e letrônica (kJ /mo!) -328 -349 -325 -295 

Eletronegatividade 4,0 3,0 2,8 2,5 FILMES 

Entalpia da ligação s imples 155 242 193 151 Propriedades físicas dos 

X-X (kJ/mol) halogênios, Formação de 
cloreto de sódio 

Potencial de redução (V): 2,87 1,36 1,07 0,54 
1X2(11q) +e - x - (nq) 

2 Os minerais são substâncias sólidas presentes na natUieza. Eles são geralmente conhecidos por seus non1es co1nuns em vez de 
seus nomes químicos. O que conhecemos como rochas é simplesmente um agregado de diferentes tipos de minerais. 
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Por causa das altas eletronegatividades, os halogênios tendem a ganhar 
elétrons de outras substâncias e, conseqüentemente, servem como agentes oxi
dantes. A habilidade oxidante dos halogênios, indicada por seus potenciais-pa
drão de redução, diminui ao se descer no grupo. Como resultado, certo 
halogênio é capaz de oxidar os ânions dos haJogênios i.Júeriores a ele no grupo. 
Por exemplo, Cl2 oxidará Br- e r, mas .não F, como visto J'la Figura 22.9. 

COMO FAZER 22.4 

Escreva a equação balanceada para a reação, se houver alguma, que ocorre 
entre (a) r(nq) e Br1(/); (b) Cr(nq) e l:i(s). 

Solução 

Análise: pede-se determinar se wna reação ocorre quando um haJeto e um 
halogênio em particular são combinados. 

Planejamento: certo halogênio é capaz de reduzir os âníons dos haJogênios 
abaixo dele na tabela periódica. Assim, o menor (de mais baixo número atô
mico) halogênio terminará como o íon haleto. Se o halogênio com o rnenor 
número atômico já for um haleto, não haverá reação. Portanto, o segredo 
para determinar se ocorrerá ou não reação está na localização dos e lemen
tos na tabela periódica. 

Resolução: (a) Br2 é capaz de oxidar (remover elétrons de) os ânions dos ha
logênios abaixo dele na tabela periódica. Assim, ele oxidará I . 

2r(nq) + Br2(/) .li(s) + 2Br-(nq) 

(b) cr é o âníonde um halogênio acima do iodo na tabela periódica. Porta.n
to, 12 não pode oxidar Cr; não haverá reação. 

PRATIQUE 

Escreva a equação química balanceada para a reação que ocorre entre 
Br-(nq) e Cl2(aq). 

Resposta: 2Br-(nq) + Cl2(aq) Br2(/) + 2Cr(nq) 

Figura 22.9 Soluções aquosas de 
NaF, NaBr e Nal (da esquerda para 
a d ireita), às quais foi adicionado 
Cl2. Cada solução está em contato 
com o tetracloreto de carbono 
(CCI.), que forma a camada mais 
abaixo em cada recipiente. Os 
halogênios são mais solúveis em 
CC14 do que em H20. O íon F- na 
solução de NaF (à esquerda) não 
reage com Cl2; as camadas aquosa 
e de cc1. permanecem incolores. 
O íon Br- (ao centro) é oxidado por 
Cl2 para formar Br 2, produzindo 
uma camada aquosa amarela e 
uma camada de cct. alaranjada. o 
íon r (à direita) é oxidado a 12, 

produzindo uma camada aquosa 
âmbar e outra de cct. violeta. 

Observe na Tabela 22.2 que o potencial de redução de F2 é excepcionalmente alto. O gás flúor oxida a água rapi
damente: 

E°= 1,80 V [22.21) 

O flúor não pode ser preparado por oxidação eletrolítica de soluções aquosas de sais de fluoreto porque a água 
é oxidada mais rapidamente que F. aD (Seção 20.9) Na prática, o elemento é formado por oxidação eletrolítica de 
uma solução de KF em HF anidro. KF reage con1 J-IF para fom1ar um sal, K• HF2-, que atua como um transportador 
de corrente no líquido. (O íon HF2- é estável por causa das ligações de lúdrogênio muito fortes.) A reação total da 
célula é: 

O cloro é produzido principalmente pela eletrólise de cloreto de sódio fun
dido ou em solução aquosa, como descrito nas seções 20.9 e 23.4. Tanto obro
mo quanto o iodo são obtidos comercialmente a partir de salmouras contendo 
os íons haJetos por meio de oxidação com Cl2• 

Utilização dos halogênios 
O fl úor é um produto químico importante. Ele é usado, por exemplo, para 

preparar os fluorocarbonos - compostos muito estáveis de carbono e flúor 
usados como refrigerantes, lubrificantes e p lásticos. O TeflonTM (Figura 22.10) 
é um .fluorocarbono polimérico notável por sua alta estabilidade térmica e de
ficiência de reatividade química. (O quadro" A química no trabalho" da Seção 
25.4 descreve a descoberta desse material interessante e importante.) 

(22.221 

Figura 22 .. 1 O Estrutura do 
Teflon™, um polímero de 
fluorocarbono. O Teflon1

M é 
semelhante ao polietileno (Seção 
12.2), no qual os átomos de H são 
substituídos por átomos de F. 
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Figura 22.11 O sal iodado 
contém 0,02% de KI em massa. 

-

(a) 

• 

(b) 

• 

• 

t 
ü 

Figura 22.12 (a) Iodeto de sódio 
no tubo de ensaio à esquerda e 
brometo de sódio à direita. 
O ácido sulfúrico está na pipeta. 
(b) A adição de ácido sulfúrico aos 
tubos de ensaio oxida iodeto de 
sódio para formar iodo de cor 
escura à esquerda. O brometo de 
sódio é oxidado a bromo 
marrom-amarelado à direita. 
Quando mais concentrado, o 
bromo torna-se mais 
marrom-avermelhado . 

O cloro é de longe o halogênio mais importante comercialmente. Apro
ximadamente 1,2 x 1010 kg (12 .milhões de toneladas) de CL2 é produzido 
anualmente nos Estados Unidos. Além disso, a produção de cloreto de hidro
gênio é aproximadamente 4,4 x 109 kg (4,4 milhões de toneladas) anualm.ente. 
Cerca da metade desse cloro é utilizada eventualmente na fabricação de com
postos orgânicos contendo cloro como cloreto de vinila (C2H3Cl), usado na fa
bricação do plástico de cloreto de polivinila (PVC). - (Seção 12.2) Muito do 
restante é usado como agente alvejante na indústria de papel e tecidos. Quan
do Oi se d.issol ve em base diluída fria, ele se desproporciona em o -e hipoclo
rito, cio-. 

[22.231 

O h.ipoclorito de sódio (NaClO) é o ingrediente ativo em muitos alvejantes 
líquidos. O cloro é usado também no tratamento de ágtta para oxidar e des
truir bactérias. caao (Seção 18.6) 

Nem o bromo nem o iodo são tão utilizados como o flúor e o cloro. Entre
tanto, o bromo é necessário para o brometo de prata usado em filmes fotográfi
cos. Um uso comum do iodo é como Kl no sal de cozinha. O sal iodado (Figura 
22.11) fornece a pequena qua11tidade de iodo necessária na alimentação; ele é 
essencial para a formação da tiroxina, hormônio secretado pela glãndu]a ti
reóide. A falta de iodo na alimentação resulta em crescin1ento da glândula tireói
de, uma condição chamada bócio. 

Os haletos de hidrogênio 
Todos os halogênios forma1n moléculas diatômicas estáveis com o hidro

gênio. As soluções aquosas de HCI, HBr e HI são ácidos fortes. 
Os haletos de J1idrogênio podem ser formados pela reação direta dos e le

mentos. Entretanto, a maneira mais importante de prepará-los é pela reação 
de un1 sal desse haleto com um ácido não-voJátil for te. O fluoreto de hidrogê
nio e o cloreto de hidrogênio são preparados dessa maneira pela reação de sal 
barato e fican1 facilmente disponíveis com ácido sulJúrico concentrado. 

[22.24] 

HCl(g) + NaI1S04(s) [22.25] 

Ne1n o brometo d e hidrogênio nem o iodeto de hidrogênio podem ser pre
parados por reações de sais com H 2S04 porque H 2S04 oxida Br- e r {Figura 
22.12). Essa diferença na reatividade reflete a maior facilidade de oxidação de 
Br- e r em relação a F e o -. Essas oxidações indesejáveis são evitadas ao se 
usar un1 ácido não-volátil, como H3P04, que é um agente oxidante mais fraco 
que H2S04• 

COMO FAZER 22.5 

"Escreva uma equação balanceada para a formação do gás brometo de hidrogênio a 
partir da reação de brometo de sódio sólido com ácido fosfórico. 

Solução 

Análise: pede-se escrever uma equaç.'\o balanceada para a reação entre NaBr e 
H3P04 para formar 1-IBr e outro produto. 

Planejamento: como nas equações 22.24 e 22.25, ocorre uma reação de metátese. 
Vamos supor que apenas um dos h idrogênios de H 3P04 sofra reação. (0 número 
real depende das condições da reação.) Assim, o íon restante H2P04- estará asso
ciado ao íon Na"' como NaH2PO• entre os produtos da equação. 

Resolução: a equação baJanceada é: 

NaBr(s} + ~POiaq) NaH2P04(s) + HBr(g) 
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PRATIQUE 

Escreva a equação balanceada para a preparação de Hl a partir de Nal e H3P04• 

Resposta: Nal(s) + H 3P04(/) NaH2P04(s) + HT(g) 

Os haletos de hldrogênio formam soluções halidricas quando dissolvidos em água. Essas so.luções exibem as 
propriedades características d.e ácidos, como a reação com metais ativos para produzir gás hidrogênio. - (Seção 
-1.4) O ácido fluorídrico também reage rapidamente com a sílica (SiOz) e com vários silicatos para formar ácido 
hexafluorossilídco (rl2SiF6), como nos exemplos a seguir: 

Si02(s) + 6.HF(aq) H2SiF6(nq) + 2H20(I) 

CaSi03(s) + 8HF(nq) H2SiF6(nq) + CaF2(s) + 3H20(!) 

[22.26] 

[22.27] 

O vidro consiste principalmente em estruturas de silicatos (Seção 22.10), e 
essas reações permitem que HF caustique ou tome o vidro opaco (Figura 
22.13). Essa é também a razão pela qual HF é armazenado em recipientes plás
ticos ou cera em vez de vidro. 

Compostos inter-halogênios 
Assim con10 existem moléculas formadas pela ligação entre dois átomos 

de um mesmo halogênio, existem também moléculas formadas por átomos de 
halogênio diferentes, como o CIF e o lF5 . Esses con1postos são chamados de in
ter-halogênios. 

Os inter-halogênios têtn como áton'los centrais O, Br ou I, circundados por 
3, 5 ou 7 átomos de flúor. O maior tamanho do átomo de 1 permite a formação 
de [F31 IF5 e IF7, no qual o estado de oxidação de I é +3, +5 e +7, respectivamen
te. Com uro. á to.mo de bromo central, que é menor que o átomo de iodo, apenas 
BrF3 e BrF5 podem ser formados. O cloro, que é n1enor ainda, pode formar ClF3 
e, com dificuldade, CIF5• O único composto inter-halogênio mais al to que não 
ten1 átomos de F mais externos é IC~ o maior tamanho do átomo de l pode 
acomodar três átomos de Cl, enquanto Br não for grande o suficiente para per
mitir que BrC13 se forme. 

COMO FAZER 22.6 

Use o modelo RPENV para descrever a geometria molecular de BrF3• 

Solução 

Figura 22.13 Vidro foscado ou 
causticado. Desenhos corno esses 
são produzidos primeiramente pelo 
revestimento do vidro com cera. 
A cera é, então, removida nas áreas 
a serem gravadas. Quando tratadas 
com ácido fluorídrico, as áreas 
expostas do vidro são atacadas, 
produzindo o efeito fosco. 

Análise e Planejamento: para detem1inar a geometria de BrF31 devemos primeiro escrever sua estrutura de Lei.vis. Depois 
contamos o número de dominios de elétrons ao redor do átomo de Br central para detenninar o arranjo e procuramos 
quantos pares de elétrons ligantes ele tem, para determinar como passar do arranjo para a geometria molecuJar. 

Resolução: a estrutura de Lewis de BrF3 tem três pares de elétrons ligantes e dois pares de elétrons não-ligantes ao re
dor do á tomo de Br central. De acordo com o niodelo RPENV, esses cinco pares de elétrons são dispostos ao redor do 
átomo central nos vértices de uma bipirâmide de base trigonal (Tabela 9.3). Em virtude de os pares não-ligantes neces
sitaren1 de um espaço maior, eles são colocados no plano equatorial da bipirâmide trigonal: 

Como os pares de elétrons não-compartilhados empurram os pares ligantes um pouco para trás, a molécula tem for
ma de um T dobrado. 

PRATIQUE 

Use o n1odelo RPENV para determinar a geometria molecular de IF5. 

Resposta: pirâmide de base quadrada. 
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TABELA 22.3 Os oxiácidos dos halogênios 

Estado de oxidação do Fórmula do ácido 
halogênio 

CI Br 1 Nome do ácido 

+1 HCIO l·H3r0 HIO Ácido hipoaloso 

+3 I-ICl02 Ácido haloso 

+5 HCl03 HBr03 HlO , Ácido hálico 

+7 HC104 HBr04 HlO.., 1-15106 Ácido perálico 

Uma vez que os compostos inter-halogênios contêm um átomo de halogênio em estado de oxidação positivo, 
eles são extremamente reativos. Invariavelmente são agentes oxidantes poderosos. Quando o composto age como 
oxidante, o estado de oxidação do átomo de haJogênio central diminui para um valor preferível (geralmente O ou 
- 1) como no seguinte exemplo: 

[22.28] 

Oxiácidos e oxiânions 
A Tabela 22.3 resume as fórmulas dos oxiácidos dos halogê1lios conhecidos e a maneira pela qual recebem os 

nomes.3 
- (Seção 2.8) As forças ácidas dos oxiácidos aumentam com o au

mento do estado de oxidação do átomo de halogê1lio central. oao (Seção 16.10) 

• 

Figura 22.14 Lançamento do 
ônibus espacial Columbia do 
Kennedy Space Center. 

Figura 22.15 Ácido paraperiódico 
(H510J . 

Todos os oxiácidos são agentes oxidantes fortes. Os oxiânions, formados 
pela remoção de H' dos oxiácidos, geralmente são mais estáveis que os oxiáci
dos. Os sais de lúpoclorito são usados como alvejantes e desinfetantes por cau
sa da capacidade poderosa de agente oxidante do íon cio-. o cloreto de sódio 
é usado como agente alvejante. Os sais de clorato são similarmente mtLito rea
tivos. Por exemplo, o clorato de potássio é usado para fazer fósforos e fogos de 
artifício. 

O ácido perclórico e seus sais são os mais estáveis dos oxiácidos e oxiânions. 
As soluções diltúdas de ácido perclórico são bastante seguras, e muitos sais de 
perclorato são estáveis exceto quando aquecidos com materiais orgânicos. 
Quando aquecidos, os percloratos podem tornar-se oxidantes vigorosos e até 
violentos. Cuidado considerável deve ser exercido, por isso, ao se marupuJar 
essas substâncias; é crucial evitar o contato entre percloratos e material facil
mente oxidado como metais ativos e compostos orgârLicos combustíveis. 
O uso do perclorato de amônio (NH4Cl04) como um oxidante nos impltlsi
onadores sólidos de foguetes para ôrLibus espacial demonstra o poder oxi
dante dos percloratos. O propelente sólido contém uma mistu.ra de NH4Cl04 

e alumínio em pó, o agente redutor. Cada lançamento do ônibus espacial ne
cessita de aproximadamente 6 x 105 kg (600 toneladas) de NH4Cl04 (Figura 
22.14). 

Existem dois oxiácidos que têm iodo no estado de oxidação +7. Esses áci
dos periódicos são HI0 4 (chamado ácido metaperiódico) e t-4106 (chamado 
ácido para.periódico). As duas formas existem em equilíbrio em solução aquosa. 

K"' = 0,015 [22.29] 

Hl04 é um ácido forte e H5T06 é um ácido fraco; as duas primeiras constan
tes de dissociação para H5106 são K01 = 2,8x10·2 e K.2 = 4,9x10-9. A estrutura de 
H 5106 é dada na Figura 22.15. O maior tamanho do átomo de iodo permite-1he 
acomodar seis átomos de oxigênio ao seu redor. Os halogênios menores não 
formam ácidos desse tipo. 

3 O flúor forma uJ11 oxiácido, HOF. Como a eletronegativid<Jde do flúor é maior que a do oxigênio, devemos considerar o flúor como 
pertencente ao estado de oxidação - 1 e o oxigênio, ao estado de oxidação O nesse composto. 
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22.5 Oxigênio 

Por volta da metade do século XVII, os cientistas identificaram que o ar 
continha um componente associado com a queima e a respiração. Entretanto, 
o componente não foi isolado até 1774, quando Joseph Priestley (Figura 22.16) 
descobriu o oxjgênio. Lavoisier, subseqüentemente, nomeou o elemento de 
oxigênio, que signjfica 'formador de ácido'. 

O oxigênjo é encontrado na combinação com outros elementos en1 uma 
grande variedade de compostos. Na realidade, o oxigênio é o elemento mais , 
abundante em massa tanto na crosta terrestre quanto no corpo humano. E um 
agente oxidante para o metabolismo dos alimentos e é crucial à vida humana. 

Propriedades do oxigênio 

O oxigênio tem dois a16tropos, 0 2 e 0 3• Quando falamos de oxjgênio mole
cular ou simplesmente oxigênio, geralmente subentende-se que estamos falan
do do dioxigênio (02), a forma normal do elemento; 0 3 é chamado ozônio. 

À temperatura ambiente o diox:igênio é um gás incolor e inodoro. Ele con
densa-se para um líquido a - 183 "C e congela-se a - 218 ºC. Éape.nas ligeiramen
te solúvel em água, mas sua presença na água é essencial à vida marinha. 

A configuração eletrônica do áton10 de oxigênjo é [He] 2s22p4
. Portan to, 

o oxigênio pode completar seu octeto de elétrons pegando dois elétrons 
para formar o íon óxido (02

), ou compartilhando dois elétrons. Em seus com
postos covalentes ele tende a for1nar duas ligações: como duas ligações sim
ples, como na água, ou como ligação dupla, como no formaldeído (H2C =O). 
A molécula de 0 2 contém uma ligação dupla. - (Seção 9.8) 

A Ligação em 0 2 é mujto forte (a entalpia de ligação é 495 k)/mol). O oxigê
nio também forma ligações fortes com mui tos outros elementos. Por isso, mui
tos compostos contendo oxigênio são termodinamicamente mais estáveis que 
0 2. Enh·etanto, na ausência de catalisadores, n1uitas reações de 0 2 têm altas 
energias de ativação e, portanto, necessitam de altas temperah.Lras para pros
seguiJ· à velocidade apropriada. Entretanto, uma vez que uma reação suficien-
temente exotérmjca se inicia, ela pode acelerar rapidamente produzindo uma 
reação de violência explosiva. 

Preparação do oxigênio 

Figura 22.16 Joseph Priestley 
(1 733- 1804). Priestley começou a 
interessar-se por química aos 39 
anos de idade. Como morava ao 
lado de uma cervejaria da qual 
podia obter dióxido de carbono, o 
foco de seus estudos foi primeiro 
nesse gás e, mais tarde, estendido 
a outros. 
Ele esteve sob suspeita de 
simpatizar com as revoluções 
americana e francesa; por isso, sua 
igreja, sua casa e laboratório em 
Birmingham, na Inglaterra, foram 
incendiados por uma multidão em 
1791. Priestley teve de escapar 
disfarçado. Mais tarde, ele 
emigrou, em 1794, para os Estados 
Unidos, onde viveu seus últimos 
anos, em relativa reclusão, na 
Pensilvânia. 

Praticame.nte todo o oxigênio comercial é obtido do ar. O ponto de ebulição normal de 0 2 é-183 ºC, enquanto o 
de N2, outro componente principa l do ar, é - 196 ºC. Portanto, quando o ar é Liqüefeito e deixado aquecer, N2 entra 
em ebulição, deixando 0 2 líquido contaminado no geral por pequenas quantidades de N2 e Ar. 

Um método comum de laboratório para preparar 0 2 é a decomposição térmica do clorato de potássio (KCI0 3) 

com dióxido de manganês (MnOz) adicionado como um catalisador: 

[22.30) 

Como H 2, 0 2 também pode ser coletado por deslocamento da água por causa de sua relativamente baixa solu
bilidade (Figura 22.5). 

Muito de 0 2 na ahnosfera é reabastecido por processo de fotossíntese, no ~ FILME 
qual os vegetais verdes usam a energia da luz solar para gerar 0 2 a partir do C02 Reações com oxigênio 

atmosférico. A fotossíntese, por isso, não apenas regenera 0 2, mas também usa 
C02. 

Utilização do oxigênio 

O oxigêruo é um dos produtos químicos industriais mais utilizados, deixando para trás apenas ácido sulfú
rico (H2S04) e nitrogênio (N2). Aproximadamente 2,5 x 1010 kg (25 milhões de toneladas) de 0 2 é usado anual
mente nos Estados Urudos. O oxígêruo pode ser transportado e armazenado como um líquido ou em recipientes 
de aço como um. gás comprimido. Entretanto, aproximadamente 70o/o da produção de 0 2 é gerada onde ele é 
necessár io. 
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Figura 22.17 Soldagem com um 
maçarico de oxiacetileno. O calor 
de combustão do acetileno é 
excepcionalmente alto, causando 
assim uma temperatura de chama 
muito alta. 

Figura 22.18 Estrutura da 
molécula de ozônio. 

MODELO 3-D 
Ozônio 

O oxigênio é de longe o agente oxidante mais usado. Mais da metade de 0 2 

produzido é usada na indústria de aço, principalmente para remover as impu
rezas do aço. Ele tambén1 é usado para alvejar a polpa e o papel. (A oxidação 
de compostos coloridos gera unente leva a produtos incolores.) Na medicina, o 
oxigênio ameniza as dificuldades de respiração. Ele é tambén'l usado com ace
tileno (~H2)na solda de oxiacetileno (Figura 22.17). A reação entre ~H2 e 0 2 é 
altan'\ente exotérmica, produzindo temperaturas acima de 3.000 ºC: 

~H') = - 2.510 kJ [22.31] 

Ozônio 
O ozônio é um gás azul-claro venenoso cotn um odor pronunciado e irri

tante. A maioria das pessoas pode detectar aproximadamente 0,01 ppm no ar. 
A exposição de 0,1a1 ppm produz dores de cabeça, queimação nos olhos e ir
ritação das vias respiratórias. 

A estrutura da molécula de 0 3 é mostrada na Figura 22.18. A n1olécula 
possui ligação n que está deslocalizada sobre os três átomos de oxigê
nio. C1aD (Seção 8.6) A molécula dissocia-se facilmente, for1nando áton1os de 
oxigênio reativos: 

~H'' = 105 kJ [22.32] 

O ozônio é um agente oxidante mais forte que o dioxigênio. Uma medida 
desse poder oxidante é o alto potencial-padrão de redução de 0 31 comparado 
ao de 0 2• 

0 3(g) + 2H .. (nq) + 2e-~ 0 2(g) + H20(/) 

0 2{g) + 4W(nq) + 4e- 2H20(/) 

Eº= 2,07 V 

E°= 1,23 V 

[22.33] 

[22.34] 

O ozônio forma óxidos com muitos elementos nas condições para as quais 
0 2 não reage; na realidade, ele oxida todos os metais comuns, exceto o ouro e a 
p latina. 

O ozônio pode ser preparado passando e letricidade por 0 2 seco em uma 
montagem como a mostrada na Figura 22.19: 

Liliº = 285 kJ [22.35] 

O ozônio não pode ser armazenado por muito tempo, exceto a baixas temperaturas, porque ele se decompõe 
rapidamente em 0 2• A decomposição é catalisada por determinados metais, como Ag, Pt e Pd, e muitos óxidos de 
metais de transição. 

10.000-20.000 
Volts 

Descarga elétrica 
entre os tubos 
interno e externo 
produzem reação 
formando ozônio 

Gás02 seco 

Lâmina nietálica 
do lado de fora do 
tubo de vidro externo 

Lân1ina metálica do 
lado de dentro do 
tubo de vidro interno 

Figura 22.19 Montagem para 
produzir ozônio a partir de 0 2 • 
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COMO FAZER 22. 7 

Usando óG~ para o ozônio do Apêndice C, calcule a constante de equilíbrio, Keq, para a Equação 22.35 a 298 K. 

Solução 

Análise: pede-se calcular a constante de equilíbrio para a formação de 0 3 a partir de 0 2 (Equação 22.35) dada a tempe

º ratura e ô.G1 . 

Planejamento: a relação entre a variação da energia lhrre, óG~, para uma reação e a constante de equilíbrio para a rea

ção foi determinada na Seção 19.7, Equação 19.22. 

Resolução: a partir do Apêndice C, temos: 

6GÍ (03) = 163,4 kJ / mol 

Assim, a Equação 22.35, 

ô.C' = (2 mols de 0 3)(163,4 kJ I molde 0 3) = 326,8 kJ 

A partir da Equação 19.22, temos: 

AC' = - RTln K ,,, 
Assim, 

ln K = - óGº - - 326,8 X 10
3 J = - 131 9 

r11 RT (8,314 J moi-1 K-1)(298,01<) ' 

K = e-1313 = 5 x 10..st1 ..., 
Comen tário: apesar da constante de equilíbrio desfavorável, o ozônio pode ser preparado a partir de 0 2 como descri
to no texto precedente. A energia livre de formação desfavorável é superada pela energia da descarga elétrica, e 0 3 é 
removido antes que a reação inve.rsa possa ocorrer, logo resultando en\ uma mistura que não está no equilíbrio. 

PRATIQUE 

Usando os dados do Apêndice C, calcule ô.C' e a constante de equiliôrio (K,.,) para a Equação 22.32 a 298,0 K. 

Resposta: ô.G' = 66,7 kJ; K"I = 2 x 10-12
• 

Atualmente os usos do ozônio co1no um reagente químico industrial são relativamente limitados. O ozônio é 
algumas vezes usado para tratamento doméstico da água em substituição ao cloro. Como Cl2, ele mata bacté1ias e 
oxida compostos orgânicos. Entretanto, o major uso do ozônjo é na preparação de medicamentos, lubrificantes 
sintéticos e outros compostos orgânicos comercia !mente úteis, onde 0 3 é usado para romper ligações duplas carbo
no-carbono. 

O ozônio é um componente importante da atmosfera superior, onde bloqueia a radiação ultravioleta. Dessa 
forma, o ozônio protege a Terra dos efeitos desses raios de alta energia. Por essa razão, a destruição do ozônjo es
tratosférico é a principal preocupação científica. - (Seção 18.3) Entretanto, na atmosfera mais baixa, o ozô
nio é considerado um poluente do ar. Ele é o principal constituinte da névoa. C1110 (Seção 18.4) Por causa de seu po
der oxidante, ele danifica os sistemas vivos e os 1nateriais estruturais, especialmente a borracha. 
, 

Oxidos 
A eletronegativid.ade do oxigênio é menor apenas que a do flúor. Como resultado, o oxigênio exibe estados de 

oxidação negativos e1n todos os compostos exceto naqueles com flúor, OF2 e 0 2F2. O estado de oxidação - 2 é de longe 
o mais comum. Os compostos nesse estado de oxidação são chamados óxidos. 

Os não-n1etais formam óxidos covalentes. A maioria desses óxidos são moléculas simples com baixos pontos de 
fusão e ebulição. Entretanto, Si02 e B20 3 têm estruturas poliméricas. - (Seções ~ 
22.10 e 22.11) A maioria dos óxidos não-metálicos combinam-se com a água para 
fornecer oxiácidos. O dióxido de enxofre (SOJ, por exemplo, dissolve-se em ~O 
para formar ácido sulfuroso (H2S03): 

(22.36] 

Essa reação e a de 503 com HzO para formar HiSQ4 são bastante responsáveis (') 
pela chuva ácida. - (Seção 18.-1) A reação análoga de C02 com água para formar ~'; 
ácido carbônico {HzC03) provoca a acidez da água carbonatad.a. 

ANIMAÇÃO 
Tendências periódicas: 
comportamento ácid<rbase 
dos óxidos 

FILME 
O dióxido de carbono 
comporta-se como um ácido 
na água 
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Figura 22.20 O óxido de bário 
(BaO), o sólido branco na base do 
recipiente, reage com água para 
produzir hidróxido de bário 
[Ba(OH)2]. A cor 
violeta-avermelhado da solução é 
causada pela fenolftalefna e indica 
a presença de íons OH" na solução. 

Figura 22.21 Um aparelho 
completo de respiração é usado 
por bombeiros e trabalhadores de 
resgate. A fonte de oxigênio é a 
reação entre superóxido de 
potássio (K02) e água na 
respiração. 

Os óxidos que reagem com a água para formar ácidos são chan1ados ani
dridos ácidos (anidrido significa 'sem água') ou óxidos ácidos. Poucos óxi
dos de não-metais, pril1cipalmente os com não-metais em baixo estado de 
oxidação - como N 20, NO e CO -, não reagem com água e não são anidri
dos ácidos. 

Muitos óxidos metálicos são compostos iônicos. Esses óxidos iônicos que 
se dissolvem em água reagen1 para formar hidróxidos e, com isso, são chama
dos anidridos básicos. O óxido de bário (BaO), por exemplo, reage com a água 
para formar hidróxido de bário [Ba(OH)2]. 

BaO(s) + H20(/) _ ..., Ba(OH)2(aq) [22.37] 

Essa reação é mostrada na Figura 22.20. Esses tipos de reações devem-se à 
alta basicidade do íon 0 2

• e sua hidrólise virtualmente con1pleta na água. 

0 1"(aq) + H 20(/) - -+ 20t:r(aq) [22.38] 

Mesn10 os óxidos iônicos insolúveis em água tendem a dissolver-se em 
ácidos fortes . O óxido de ferro(III), por exemplo, dissolve-se em ácidos: 

[22.39] 

Essa reação é usada para remover a ferrugem (Fe20 3 • nH20) do ferro ou do 
aço antes que um revestimento de proteção de zinco ou estanho seja aplicado. 

Os óxidos que podem exibir tanto caráter ácido quanto caráter básico são 
conhecid.os como nnfóteros. - (Seção 16.2) Se um metal forma mais de um 
óxido, o caráter básico do óxido dimint1i à medida que o estado de oxidação 
do metal aumenta. 

Composto óxido Es tado de oxidação de Cr Natureza do óxido 

+2 Básico 

+3 Anfótero 
+6 Ácido 

Peróxidos e superóxidos 
Os compostos contendo ligações O - O e oxigênio em um estado de oxi

dação -1 são chamados peróxidos. O oxigênio tem um estado de oxidação de -t 
em 0 2· , chamado íon superóxido. A maioria dos metais ativos (K, Rb e Cs) reage 
com 0 2 para fornecer os superóxidos (K02, Rb02 e Cs02). Seus vizinhos ativos 
na tabela periódica (Na, Ca, Sr e Ba) reagem com 0 2, produzindo peróxidos 
(Na20 21 Ca021 Sr02 e Ba02). Metais menos ativos e não-metais produzem óxi
dos normais. _, (Seção 7.8) 

Quando os superóxidos dissolvem-se em água, 0 2 é produzido: 

[22.40] 

Por causa dessa reação, o superóxido de potássio (K02) é usado corno 
uma fonte de oxigênio em máscaras utilizadas por bombeiros (Figltra 22.21). 
A umidade na respiração faz com que o composto se decomponha para for
mar 0 2 e KOH. KOH formado remove C02 do ar exalado: 

[22.41] 

O peróxido de hidrogênio {H20 2) é o peróxido mais conhecido comercialmente mais importante. A estrutura de 
H.z02 é mostrada na Figura 22.22. O peróxido de hidrogênio puro é um líquido xaroposo transparente com densidade 
de 1,47 g/ cm3 a O "C. Ele funde-se a -0,4 ºC, e seu ponto de ebuJição normal é 151 ºC. Essas propriedades são carac
terísticas de um líquido alta1nente polar com ligações de hidrogênio fortes como a água. O peróxido de hidrogênio 



Capítulo 2.2 Química dos não-metais 823 

/ 
94° 

\ 
H 

H 

Figura 22.22 Estrutura molecular do 
peróxido de hidrogênio (H20 2). Note 
que os átomos da molécula não se 
encontram em um único plano. 

MODELO 3-0 
Peróxido de hidrogênio 

concentrado é uma substância perigosamente reativa porque sua decomposição para formar água e gás oxigênio é 
muito exotérmica. 

Aff' = -196,1 kJ [22.42] 

O peróxido de hidrogênio é vendido como um reagente químico em soluções aquosas de até aproximadamente 
30o/o em massa. Uma solução contendo aproximadamente 3°/o de ~02 em massa é vendida nas drogarias e usada 
como um anti-séptico leve; algumas soluções mais concentradas são empregadas para alvejar tecidos. 

O íon peróxido é também um produto lateral do metabolismo que resulta da redução do oxigênio molecular 
(02). O corpo dispõe dessa espécie reativa com enzimas como peroxidase e catalase. 

O peróxido de hidrogênio pode agir como um agente oxidante ou redutor. As semi-reações em meio ácido são: 

~(aq) + H 20 2(aq) + 2e--~ 2I-I20{L) Eº = 1,78 V 

0 2(g) + 2~(aq) + 2e- H.i02(aq) Eº = 0,68 V 

[22.43] 

[22.44] 

A combinação dessas duas semi-reações levam ao desproporcionamento de H.z02 em H 20 e 0 2, n1ostrado na 
Equação 22.43. O desproporcionamento ocorre quando um elemento é simultaneamente oxidado e reduzido. 

22.6 Outros elementos do grupo 6A: S, Se, Te e Po 

Além do oxigênio, os outros elementos do grupo 6A são e11Xofre, selênio, telúrio e polônia. Nesta seção inspe
cionare1nos as propriedades do grupo como um todo e examinaremos a química do enxofre, do selênio e do telú
rio. Não diremos muito sobre o polônio, que não tem isótopos estáveis e é encontrado apenas em quantidades 
diminutas nos minerais contendo rádio. 

Características gerais dos elementos do grupo 6A 
Os elementos do grupo 6A possuem configuração eletrônica mais externa 

geral ns211p~, onde n tem valor que varia de 2 a 6. Portanto, esses elementos po
dem atingir uma configuração eletrônica de gás nobre por adição de dois elé
trons, o que resulta em um estado de oxidação -2. Uma vez que os elementos 
do grupo 6A são não-metais, esse é um estado de oxidação comttm. Entretan
to, exceto para o oxigênio, os elementos do grupo 6A são co.mume11te encon
trados em estados de oxidação positivos até +6; eles podem ter seus 1úveis de 
valência expandido. Portanto, existem compostos como SF61 SeF6 e TeF6 nos 
quais o átomo central está no estado de oxidação +6 com mais de um octeto de 
elétrons de valência. 

D 

6A 

8 
o 
16 
s 
34 
Se 

52 
Te 

84 
Po 

A Tabela 22.4 resttme alg1rmas das mais importantes propriedades dos átomos dos elementos do grupo 6A. Na 
maioria das propriedades listadas na Tabela 22.4, vemos uma variação regular como função do aumento do núme
ro atômico. Por exemplo, os raios atômico e iônico atunentam; as energias de ionização diminuem, como esperado, 
à proporção que descemos na família. 
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TABELA 22.4 Algumas propriedades dos elementos do g rupo 6A 

Propriedade o s Se Te 

Raio atômico (Á) 0,73 1,04 1,17 1,43 

Raio iônico de x2
- (Á) 1,40 1,84 1,98 2,21 

Primeira energia de ionização l.314 1.000 941 869 
(kJ/mol) 

Afinidade eletrônica (kj / mol) - 141 - 200 - 195 - 190 

Eletronega ti vida de 3,5 2,5 2,4 2,1 

Entalpia da ligação simples 146· 266 172 126 
X - X (kJ / mol) 

Potencial de redução de ~X 1,23 0,14 -0,40 -0,72 
em meio áàdo (V) 

' Com base na ligação O - O em H20 2• 

Ocorrências e preparação de S, Se e Te 
MODELO 3-D 
s. 

Grandes depósitos no subsolo são a principal fonte de enxofre elemen
tar. O processo de Frasch, ilustrado na Figura 22.23, é usado para obter o ele
mento a partir desses depósitos. O método é baseado no baixo ponto de fusão 
e baixa densidade do enxofre. A água superaquecida é forçada dentro do de

pósito, onde ela funde o enxofre. O ar comprimido a seguir força o enxofre fundido para cima por um cano onde o 
enxofre esfria e se solidifica. 

O enxofre também está presente em grandes quantidades como minerais de sulfeto e sulfato. Sua presença 
como componente minoritário do carvão e do petróleo apresenta um problema p:rincipal. A combustão desses 
combustíveis 'sujos' leva a séria poluição por óxido de enxofre. - (Seção 18.-l) Muito esforço tem sido dirigido à 
remoção desse enxofre, e esses esforços têm atunentado a disponibilidade de enxofre. A venda desse enxofre ajuda 
a cobrir parcialmente os custos do processo de dessulfurização do equipamento. 

O selênio e o telúrio estão presentes em minerais raros como Cu2Se, PbSe, Ag2Se, Cu2 Te, PbTe, Ag2 Te e Au2 Te. 
Eles também estão presentes con10 constituintes minoritários em nunérios de sulfeto de cobre, ferro, níquel e 
chumbo. 

Figura 22.23 Extração de enxofre 
pelo processo de Frasch. O processo 
tem seu nome em homenagem a 
Herman Frasch, que o inventou em 
1890. O processo é particularmente 
úti l para a extração de enxofre de 
depósitos localizados sob areia 
movediça o u água . 

Ar comprimido 

Água 
quente 

Cani.adas 
rochosas 

Formação 
contendo 
enxofre 

Enxofre 
solidificado 
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Figura 22.24 A forma amarela cristalina comum do enxofre rômbico consiste em moléculas de 58 . Essas moléculas são 
anéis dobrados de átomos de S. 

Propriedades e usos de enxofre, selênio e telúrio 
Como normalmente o encontramos, o enxofre é amarelo, sem sabor e 

quase inodoro. Ele é insolúvel em água e existe em vá.rias formas alotrópicas. 
A forma tennodjnamicamente estável à temperatura ambiente é o enxofre 
rômbico, que consiste em anéis de 58 dobrados, como mostrado na Figura 
22.24. Quando aquecido acima de seu ponto de fusão (113 ºC), o enxofre sofre 
certa variedade de mudanças. O enxofre fundido primeiro contém moléculas 
de 58 e é flujdo porque os anéis escorregam entre si facilmente. Além disso o 
aquecimento desse liquido cor de palha faz com que os anéis se quebrem; os 
fragmentos depois se juntam para formar moléculas muito longas que podem 
tornar-se 'embaraçadas'. O enxofre em decorrência torna-se altamente visco
so. Essa variação é marcada por uma variação de cor para marrom-avermeU1a
do (Figura 22.25). Um aquecimento adicional quebra as cadeias, e a 
viscosidade dimmui outra vez. 

Os Estados Unidos produzem anualn1ente 1,4 x lOm kg (14 milhões de to
neladas) de enxofre, e a maior parte dessa produção é usada na fabricação de 
ácido sulfúrico. O enxofre é também usado para vulcanizar a borracha, um 
processo que a endtrrece introduzindo ligações cruzadas entre as cadeias poli
méricas. - (Seção 12.2) 

Os a]ótropos mais estáveis tanto do selênio quanto do telúrio são subs
tâncias cristalinas contendo cadeias helicoidais de átomos, como ilustrado na 
Figura 22.26. Cada átomo da cadeia está próximo aos átomos em cadeias adja
centes, parecendo ocorrer algum compartilhamento de pares de elétrons entre 
esses átomos. 

A condutividade elétrica do selênio é muito baixa no escuro, mas aumenta 
muito co.m a exposição à luz. Essa propriedade do elemento é utilizada nas cé
lulas fotoelétricas e medidores de luz. As fotocopiadoras também dependem 
da fotocondutividade do selênio. As máquinas de fotocópia contêm um cinto 
ou tambor revestido com um filme de selênio. Esse tambor é eletrostaticamen
te carregado e exposto à luz refletida a partir da imagem fotocopiada. A carga 
elétrica escoa do selênio, onde este se toma condutor pela exposição à luz. Um 
pó preto (o 'toner') cola apenas nas áreas que permanecem carregadas. A foto
cópia é feita quando o toner é transferido para umafoll1a de papel, que é aque
cido para que o toner se funda a ele. 

Sulfetos 
O enxofre forma compostos pela combinação direta com muitos elemen

tos. Quando o ele1nento é menos eletronegativo que o enxofre, formam-se os 
sulfetos, que contêm s2

- . O sulfeto de ferro(II) (FeS) forma-se, por exemplo, pela 

Fígura 22.25 Quando o enxofre é 
aquecido acima de seu ponto de 
fusão (1 1 3ºC), ele se torna escuro e 
viscoso. Aqui o líquido é mostrado 
caindo em água fria, onde ele 
novamente se solidifica. 

Figura 22.26 Parte da estrutura 
do selênio cristalino. As linhas 
tracejadas representam interações 
de ligações fracas entre os átomos 
em cadeias adjacentes. O telúrio 
tem a mesma estrutura. 
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Figura 22.27 A pirita de ferro 
(FeS2) é também conhecida como 
"ouro de tolo" por sua cor ter 
enganado pessoas que a 
confundiam com ouro. O ouro é 
muito mais denso e muito mais 

combinação direta de ferro e enxofre. Muitos elementos metálicos são encon
trados na forma de minérios de sulfeto, como PbS (galena) e H~S (cinabre). Uma 
série de minérios relacionados contendo o íon dissulfeto, 52 - (semelhante ao 
íon peróxido), são conhecidos como piritas. A pirita de ferro, FeS21 ocorre co1no 
cristais cúbicos amarelo-dourado (Figura 22.27). Como ele tem sido ocasional
mente confundido com ouro pelos mineü·os, é chamado 'ouro dos tolos'. 

Um dos mais importantes sulfetos é o sulfeto de hidrogênio (Hi5). Essa 
substância normalmente não é produzida pela união direta dos elementos 
porque é instável a temperaturas elevadas e decompõe-se nos elementos. Ela é 
normalmente preparada pela ação de ácido diluído no sulfeto de ferro(II). 

Fe5(s) + 2Ir(aq) ---+ H 25(aq) + Fe2•(aq) [22.451 

maleável que a pirita de ferro. Urna das propriedades do sulfeto de hidrogênio mais facilmente reconhe-
cida é o odor; H25 é enormemente responsável pelo odor repu lsivo de ovos po

dres. O sulfeto de hidrogênio é bastante tóxico. Felizmente, nosso olfato é capaz de detectar .H25 em concentrações 
extremamente baixas e não-tóxicas. As moléculas orgânicas contendo enxofre, similarmente odoríferas, são adici
onadas ao gás natural para fornecer-lhe um odor detectável. 
, 

Oxidos, oxiácidos e oxiânions de enxofre 
O dióxido de enxofre é formado quando o enxofre é queimado ao ar; ele tem um odor sufocante e é venenoso. 

O gás é particularmente tóxico aos organismos inferiores, como fungos, de forma que é usado para esterilizar fru
tas secas e vinho. A 1 atm de pressão e temperatura ambiente, 502 dissolve-se e1n água para produzir uma solução 
de aproxin1adan1ente 1,6 mol/ L de concentração. A solução de 502 é ácida e a descrevemos como ácido s u lfuroso 
(H2S03). O ácido sulfuroso é um ácido diprótico: 

H 2503(aq) :=:= tt•(aq) + HS03-(aq) 

H50
3
-(aq) tt•(aq) + 503

2-(nq) 

K.1 = 1,7 X 10-2 (25 "C) 

K.2 = 6,4 X 10-8 (25 "C) 

[22.46] 

[22.47] 

Os sajs de 503
2
- (sulfitos) e H503- (hidrogenossulfitos ou hidrogenobissulfitos) são ben1 conhecidos. Pequenas 

quantidades de Na2503 ou NaH503 são usadas como aditivos de alimentos para prevenir o estrago bacteriano. 
Como algumas pessoas são extren1amente alérgicas aos sulfitos, todos os produtos alimentícios com sulfitos de
vem conter advertência revelando sua presença. 

Apesar de a con1bustão do enxofre ao ar produzir praticamen te S02, pequenas quantidades de S03 tan1bém 
são formadas. A reação produz sobretudo 502 porque a barreira de energia de ativação para a oxidação adicional a 
503 é muito alta, a n1enos que a reação seja catalisada. O trióxido de enxofre é de grande importância comercial 
porque ele é o anidri.do do ácido sulfúrico. Na fabricação do á.cido sulfúrico, 502 é obtido prim.eiro pela queima do 
enxofre. Ele é a seguir oxidado a 5031 usando um catalisador como V20 5 ou platina. 503 é dissolvido em H2SO~ por
que não se dissolve rapidamente em água (Equação 22.48). f-12520 7 formado nessa reação, chamado ácido pirossulfú
rico, é depois adicionado à água para formar H 2504, con10 mostrado na Equação 22.49. 

S03(g) + H2504(1) -----+ H15i07(/) 

H 25i07(/) + H10(l) 2H2S04(/) 

[22.48) 

[22.49) 

O ácido sulfúrico comercial é 98o/o de H2S04• Ele é tun líquido oleoso, denso e incolor que entra em ebulição a 
340 ºC. O ácido sulfúrico tem muitas propriedades úteis: é um ácido forte, um bom agente desidratante e um bom 
agente oxidante moderado. Sua habilidade de desidratação é demonstrada na Figura 22.28. 

A110 após ano, a produção de ácido sulfúrico é a maior de todos os produtos químicos produzidos nos Estados 
Unidos. Aproximadamente 4,0x1010 kg (40 milhões de ton.eladas) são produzidos anualmente naquele país. O áci
do sulfúrico é empregado sob alguma forma em quase todos os processos de fabricação. Em conseqüencia, seu 
consumo é conside1:ado uma medida de atividade industrial. 

O ácido sulfúrico é classificado como um ácido forte, mas apenas o primeiro hidrogênio é completamente ioni
zado em solução aquosa. O segtmdo hidrogênio ioniza-se parcialmente. 

HzSO;(nq) ~ tt•(aq) + H50-l-(nq) 

H504-(aq) H ... (aq) + 50~2-(aq) K. = 1,1 X 10-2 
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(a) (b) (e) 

Conseqüentemente, o ácido sulfúrico forma duas séries de compostos: os 
sulfatos e os bissulfatos (ou hjdrogenossuJfatos). Os sais de bissuJfato são com
ponentes comuns dos 'ácidos secos' usados para ajustar o pH de piscinas e 
aquecedores; são também componentes de muitos materiais de limpeza para 
vaso sanitário. 

O íon tiossulfato (520 3
2
- ) está relacionado com o íon sulfato e é formado 

ebulindo uma solução alcalina de 501
2
- com enxofre elementar. 

[22.50] 

O tern10 tio indica a Sltbstituição de oxigêruo por enxofre. As estruturas 
dos íons suliato e tiossulfato estão comparadas na Figura 22.29. Quando acidi
ficado, o íon tiossulfato decompõe-se para formar enxofre e H2503• 

Figura 22.28 Reação entre sacarose 
(C12H220 11) e ácido sulfúrico 
concentrado. A sacarose é um 
carboidrato que contém dois átomos 
de H para cada átomo de O. O ácido 
sulfúrico, que é um excelente agente 
de desidratação, remove H20 da 
sacarose para formar carbono, a massa 
negra remanescente ao final da reação. 

FILME 
Desidratação do açúcar 

(a) 

O sal pentaidratado de tiossulfato de sódio (Na2S20 3 • SH20), conhecido 
como 'rupo', é usado em fotografias. O filme fotográfico consiste em uma sus
pensão de microcristais de AgBr em gelatina. Quando expostos à luz, parte d.e 
AgBr decompõe-se, formando grânulos muito pequenos de prata. Quando o 
filme é tratado com llffi agente redutor moderado (o 'revelador'), os íons Ag• 
em AgBr próximos aos grânulos são reduzidos, formando uma imagem de 
prata metálica preta. O filme é depois tratado com uma solução de tiossuliato 
de sódio para remover AgBr que não foi exposto. O íon tiossuliato reage com 
AgBr para formar um complexo de tíossulfato de prata solúvel. 

s 

(22.51] 

Essa etapa do processo é chamada 'fixação'. O íon tíossulfato é também 
usado na análise quantitativa como um agente redutor do iodo: 

[22.52] 

22.7 Nitrogênio 

O nitrogênio foi descoberto em 1772 pelo botânico escocês Daniel Ru ther
ford. Ele descobriu que quando um rato era preso em uma jarra fechada, o aru-

(b) 

Figura 22.29 Comparação das 
estruturas de (a) íon de sulfato ($04 

21 
e (b) íon de tiossulfato (520 3 

21. 

mal consumia rapjdamente o con1ponente do ar que sustenta a vida (oxigênio) e morria. Quando o 'ar fixo' (COJ, 
no recipiente era removido; sobrava um 'ar nocivo' que não sustentaria a combustão ou a vida. Esse gás é conheci
do por nós como nitrogênio. 

O nitrogênio constitui 78o/o em volume da atmosfera da Terra, onde ele está presente em moléculas de N2• Ape
sar de o 11itrogênio ser um elemento-chave para os seres vivos, os compostos de nitrogênio não são abundantes na 
crosta da Terra. O principal depósito natural de compostos de rutrogênio são os de KN03 (salitre) na índia e 
NaN03 (salitre do Oúle) no Chile e outras regiões desérticas da América do Sul. 
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Propriedades do nitrogênio 
O nitrogênio é um gás u1color, inodoro e sem sabor composto de molécu las de N 2• Seu ponto de fusão é-210 ºC, 

e seu ponto de ebulição normal é -196 ºC. 
A molécula de N2 é muito pouco reativa por causa da forte ligação tripla entre os átomos de nitrogênio (a ental

pia da ligação N = N é 941 kJ / mol, aproximadamente duas vezes aquela para a ligação em 0 2; veja a Tabela 8.4). 
Quando as substâncias se queimam ao ar, normalmente reagem com 0 2, mas não reagem com N2• Entretanto, 
quando o magnésio se queima ao ar, ele também reage com N2 para formar o nitrito de magnésio (M&N2). Uma re
ação similar ocorre com o lítio, formando Li3N. 

[22.53] 

O íon nitrito é uma base Br0nsted-Lowry forte. Ele reage com água para formar amônia (NH3), como na se
guinte reação: 

TABELA 22.5 Estados de 
oxidação do nitrogênio 

Estado de 
oxidação 

+5 

+4 

+3 
+2 

+1 

o 
- 1 

- 2 

-3 

Exemplos 

N20 5, HNO:i
NO -

3 

N02, N20~ 
HN02, N02- , NF3 

NO 

N20, H2N 20 2, 

'N20 22-, HNF2 

Nz 
NI-I.iOrI, NHzF 

NiF4 
NH;ir NH4 ', N~-

[22.54] 

A configuração eletrônica do átomo de nitrogênio é [He] 2s22p3
• O elemen

to exibe todos os estados de oxidação formais de +5 a -3, como mostrado na 
Tabela 22.5. Os estados de oxidação +5, O e -3 são os mais comumente encon
trados e em geral os mais estáveis. Como o nitrogênio é mais eletronegativo do 
que todos os elementos, com exceção do flúor, do oxigênio e do cloro, ele exibe 
estados de oxidação positivo apenas na combmação com esses três elemei1tos. 

A Figura 22.30 resume os potenciais-padrão de redução para a intercon
versão de várias espécies comuns de nitrogênio. Os potenciais no diagrama 
são grandes e posítivos, o que indica que os óxidos de nitrogênio e os oxiâ
nions mostrados são agentes oxidantes fortes. 

Preparação e ut ilização do nitrogênio 
O nitrogênio elementar é obtido en1 quantidades comerciais pela destila

ção fracionada de ar liquido. Aproximadamente 3,6x1010 kg (36 milhões de to
neladas) de N 2 são produzidos anualmente nos Estados Unidos. 

Por causa de sua baixa reatividade, grandes quantidades de N2 são usadas 
como coberta gasosa u1erte para excluir 0 2 durante o .Processamento e embalo 
de alimentos, a fabricação de produtos químicos, a fabricação de metais e a 
produção de dispositivos eletrônicos. N2 líquido é empregado como um liqui-
do refrigerante para refrigei·ar alÍlnentos rapidamente. 

O prmcipal uso de N 2 é na fabricação de fertilizantes que contêm nitrogênio, que fornecem uma fonte de nitro
gênio fixado. Abordamos anteriormente a fixação de nitrogênio no quadro '' A química e a vida" da Seção 14.7 e na 
seção" A química no trabalho" da Seção 15.1. O ponto de partida na fixação de nitrogênio é a fabricação da amônia 
via processo de Haber. - (Seção 15.1) A amônia pode, então, ser convertida em uma variedade de espécies sim
ples contendo nitrogênio, como mostrado na Figura 22.31. Muitas dessas reações ao longo da cadeia de conversão 
são abordadas com mais detalhes adiante nesta seção. 

Figura 22.30 Potenciais-padrão 
de redução em meio ácido para 
alguns compostos comuns 
contendo nitrogênio. A redução de 
N03- a N0 2 em meio ácido, por 
exemplo, tem potencial-padrão de 
eletrodo de 0,79 V (o item mais à 
esquerda). Você deve ser capaz de 
balancear essa semi-reação usando 
as técnicas abordadas na Seção 
20.2. 

+0,96 V 

1 +0,79 V + l,12 V + 1,00 V l + 1,59 V + 1,77 V +0,27 V + 
N03 - N02 HN02 NO N20 Ni NH4 

l + 1,25V t 
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Ni 
(dinitrogênio) 

N2H.i 
(hid raz ina) 

Nl-13 
(amônia) 

NH4+ 
(sais de amõnio) 

NO 
(óxido nítrico) 

N02 
(dióxido de nitrogênio) 

N02-
(sais de nitrito) 

Figura 22.31 Seqüência de conversão de N2 em compostos comuns de nitrogênio. 

Compostos de nitrogênio com hidrogênio 

,.... 

HN03 
(ácido nítrico) 

N03-
(sais de nitrato) 

A n111ônia é um dos mais importantes compostos de nitrogênio. Ela é um gás tóxico incolor que tem odor irri
tante caracterís tico. Como temos observado nas abordagens anteriores, a molécula de NH3 é básica (Kb = 1,8x10-5

). 

- (Seção 16. 7) 
No laboratório NH3 pode ser preparado pela ação de NaOH em um sal de amônia. O íon NH4+, que é o ácido 

conjugado de I\1H31 transfere um próton para OH-. NH3 resultante é volátil e é expelido da solução por aquecimento 
brando. 

[22.55) 

A produção comercial de NH3 é realizada pelo processo de Haber. 

[22.56) 

Aproxin1adamente 1,6x1010 kg (16 milhões de toneladas) de amônia é pro
d u zida anualmente nos Estados Unidos. Em tomo de 75°/o é usado para fertili
zru1tes. 

A lzidrnzinn (N2H~) exibe a mesma relação para a amônia que o peróxido de 
hidrogênio exibe em relação à água. Como mostrado na Figura 22.32, a molé
cula de hidrazina contém uma ligação simples N - N . A hidrazina é bastante 
tóxica. Ela pode ser preparada pela reação da a1nônia com o íon hipoclorito 
(OCl-) em solução aquosa. 

[22.57) 

Figura 22.32 Estruturas da 
hidrazina (N2H~) e da metílidrazina 
(CH3NHNH2) 

A reação é complexa, envolvendo vários intermediários, inclusive a cloroamina (NH2Cl). O tóxico NH20 borbu
lha da solução quando a amônia doméstica e o alvejante de cloro (o qual contém OCll são misturados. Essa reação é 
uma das razões por que é citado freqüentemente nas advertências para não misturar alvejante e amônia doméstica. 

A hidrazina pura é um liquido oleoso e in.color que explode com o aquecimento ao ar. Ela pode ser manuseada 
com segurança em solução aquosa, onde se comporta como uma base fraca (K,. = 1,3x10-o). O composto é um agen
te redutor forte e versátil. O principal uso da hidrazina e compostos semelhantes, como a metilidrazina (Figura 
22.32), é em combustível de foguete. 

COMO FAZER 22.8 

A hidroxilamina (NH20H) reduz o cobre(IJ) a metal livre em meio ácido. Escreva uma equação balanceada para a rea
ção, supondo que N2 seja um produto da oxidação. 

Solução 

Análise e Planejamento: foi dito que a reação de NH20H com Cu2
• produz N 2 e Cu. Pede-se escrever uma equação 

balanceada para a reação. Como Cu e N variam os n(uneros de oxidação durante a reação, essa é uma reação redox, 
que pode ser balanceada pelo método das semi-reações abordado na Seção 20.2. 
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Resolução: as semi-reações não-balanceadas e incompletas são: 

Cu2· (nq) Cu(s) 

NH20l-I(nq) N 2(g) 
O balanceamento dessas equações como descrito na Seção 20.2 fornece: 

Cu2•(nq) + 2e- Cu(s) 

2NH20H(nq) N2(g) + 2~0(/) + 2H'(nq) + 2e· 

A adição dessas semi-reações fo.mece a equação balanceada: 

Cu2-(nq) + 2NJ-40H(nq) Cu(s) + N2(g) + 2H20(/) + 2W(nq) 

PRATIQUE 

(a) Nas usinas de energia, a hidrazina é usada para prevenir a corrosão de partes metálicas dos aquecedores de vapor 
por 0 2 dissolvido na ágt1a. A hídrazina reage com 0 2 na água para fornecer N 2 e H20 . Escreva uma equação balancea
da para essa reação. (b) A metilidra.zina, N2H3C H3(/), é usada para oxidar o tetróxido de dinitrogênio, N20 4(/), para 
impulsionar os foguetes de pilotagem do ônibus espacial A reação dessas duas substâncias produz N21 C02 e H.zO. 
Escreva un1a equação balanceada para essa reação. 

Respostas: {a) N 2H4(nq) + 0 2(nq) N2(g) + 2H20(/); (b) 5N20 4(/) + 4N2H 3CH3(/) 9N2(g) + 4CO, (g) + 12H,i0(g) 

' Oxidos e oxiácidos de nitrogênio 
O nitrogênio forma três óxidos comuns: N 20 (óxido nitroso), NO {óxido nítrico) e N02 (dióxido de nitrogênio). 

Ele também forma dois óxidos instáveis que não abordaremos, N 20 3 (trióxido de dinitrogênio) e N 20 5 (pentóxido 
de dinitrogênio). 

FILME 
Dióxido de nitrogênio e 
tetróxido de dinilrogênio 

O óxido nitroso (N20) é também conhecido como gás hilariante, p orque 
uma pessoa ton1a-se um pouco eufórica depois de inalar apenas uma pequena 
q uantidade dele. Esse gás incolor foi a primeira substância usada como anesté
sico geral. Ele é usado como gás comprimido propelente em vários aerossóis e 

espumas, como no creme cha11tili. Pode ser preparado no laboratório por aquecimento cuidadoso de nitrato d e 
amônio a aproximadamente 200 "C. 

[22.58] 

O óxido 11ítrico (NO) também é incolor, mas, diferentemente de N 20, el.e é levemente tóxico. Pode ser preparado 
no labora tório pela redução de ácido nítrico diluído, usando cobre ou ferro como agente redutor, como mostrado 
na Figura 22.33. 

[22.59] 

Ele também é produzido pela reação direta de N 2 e 0 2 a altas temperaturas. Essa reação é uma fonte signifi
cativa de poluentes do ar d e óxidos d e nitrogê1uo. - (Seção 18.4) E11tretanto, a combinação direta d e N 2 e 0 2 não é 
usada para produção comercial de NO porque o rendimento é baixo; a constante de equilibrio K"'I a 2.400 K é ape
nas 0,05 (veja o quach·o "A q uímica no trabalho" d a Seção 15.6). 

Figura 22.33 (a) O óxido nítrico (NO) 
pode ser p reparado pela reação de 
cobre com 6 mol/ l de ácido nítrico. 
Nessa foto uma jarra contendo 6 mol/L 
de HN03 foi colocada de cabeça para 
baixo sobre alguns pedaços de cobre. 
NO incolor, que é apenas levemente 
solúvel em água, é coletado na jarra. 
A cor azul da solução deve-se à 
presença de íons de Cu2

• . (b) O gás 
NO incolor, coletado como mostrado 
à esquerda. (c) Quando a tampa é 
removida da jarra de NO, ele reage 
com oxigênio do ar para formar N0 2 
marrom-amarelado. 

(a) (b) (c) 
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A rota comercial para NO (e, em conseqüência, para outros compostos de 
nitrogênio contendo oxigênio) é feita por oxidação cataLítica de NH3. 

[22.60] 

A conversão catalítica de NH3 en1 NO é a primeira etapa em um processo 
de três etapas conhecido como processo de Ostwald, pelo qual NH3 é conver
tido comercialmente em ácido nítrico (HN03) (Figura 2234). O óxido nítrico 
reage rapidamente com 0 2, formando N02 quando exposto ao ar (veja a Figura 
22.33). 

(22.61] 

Quando dissolvido em água, N02 forma ácido nítrico. 

(22.62] 

O nitrogênio é tanto oxidado quanto reduzido nessa reação, de forma que 
se desproporciona. O produto da redução, NO, pode ser convertido de volta 
em N02 pela exposição ao ar e, depois disso, dissolvido em água para preparar 
mais HN03• 

Descobriu-se recentemente que NO é um importante neurotransmissor no 
corpo humano. Ele faz com que os músculos que revesten1 os vasos sangüíneos 
relaxem, permitindo assim fluxo maior de sangue. 

O dióxido de nitrogênio (N02) é um gás marrom-amarelado (Figura 22.33). 
Como NO, ele é o constituinte principaJ da névoa. - (Seção 18.4) Ele é tóxico 
e tem odor sufocante. Como abordado na introdução do Capítulo 15, N02 e 
N20 J existem em equillbrio (figuras 15.1e15.2): 

tlH° = -58 kJ (22.63] 

Os dois oxiácidos comuns de 1útrogêiuo são os ácidos nítrico (HN03) e ni
troso (HN02) (Figura 22.35). O ácido nítrico é um líquido corrosivo e incolor. As 
soluções de ácido nítrico geraln1ente tomam-se um pouco amarelas (Figura 
22.36) con10 resultado de pequenas quantidades de N02 formado por decom
posição fotoquímica: 

(22.64] 

O ácido 11íh·ico é u.m ácido forte. Também é um agente oxidante forte, 
como os seguintes potenciais-padrão de redução ú1dicam: 

N03-(aq) + 2H•(aq) +e--~ N02{g) + H20{/) E'= +0,79 V (22.65) 

N03-(aq) + 4H•(nq) + 3e- NO(g) + 2H20(/) E°= +0,96V [22.66] 

O ácido nítrico concentrado atacará ou oxidará a maioria dos metais, exce
to Au, Pt, Rh e Ir. 

Cerca de 8 x 109 kg (8 milhões de tonel.adas) de ácido nítrico é produzido 
anualmente nos Estados Unidos. Seu n1aior uso é na fabricação de NH~N03 
para fertilizantes, que responde por aproximadamente 80°/o da quantidade 
produzida. HN03 também é usado na produção de plásticos, drogas e ex
p losivos. 

Entre os explosivos fabricados a partir do ácido nítrico estão a nitrogliceri
na, o trinitrotolueno (TNT) e a nitrocelulose. A reação de ácido nítrico co1n a 
glicerina para formar a nitroglicerina é mosb·ada na Equação 22.67. 

Oxidação por 
02a 850 ºC; 

catalisa.dor de Pt 

Oxidação por 
0 2 a 25 ºC 

-

Figura 22.34 O processo Ostwald 
para a conversão de NH1 em 
HN03• 

130" 

Ácido nítrico 

! ' 
76° 

' Acido nitroso 

Figura 22.35 Estruturas de ácido 
nítrico e ácido nitroso. 
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-
Figura 22.36 A solução de ácido 
nítrico incolor (à esquerda) 
torna-se amarela ao ser exposta à 
luz solar (à direita). 

~ ~ 
H-C-OH H-CON0 2 

1 1 
H-C-OH + 3H'\IÜJ ---+ H-CON02 + 3H20 

1 1 
[22.67] 

H-C-OH H-C0!\.02 
1 1 
H H 

A seguin te reação ocorre quando a nitroglicerina explode: 

(22.68) 

Todos os produtos dessa reação con têm ligações muito fortes. Como resul
tado, a reação é bastante exotérmica. Além disso, forma-se uma tremenda 
quantidade de produtos gasosos a partir de líquido. A repentina formação 
desses gases, com as respectivas expansões resultantes do calor gerado pela re

ação, produzem a explosão. (Veja o quadro "A química no trabalho" da Seção 8.8.) 
O ácido nitroso (HN02) (Figura 22.35) é consideravelmente menos estável que HN03 e tende a desproporcionar 

em NO e HN03• Ele normalmente é preparado pela ação de um ácido forte, como H2S041 em uma solução fria de 
sal nitrito, como NaN02• O ácido nitroso é um ácido fraco (Kn = 4,5 x 10-1). 

A química e a vida Nitritos nos alimentos 

Os sais de njtrito são usados como arutivo alimentar em 
carnes curadas, como bacon, cachorros-quentes e presunto. 
O íon nitrito tem duas funções como aditivo. Primeiro, ele 
retarda a deterioração inibindo o crescimento de bactérias, 
espécialmente a Clostridi11i11 bol11/h111111, que produz envene
namento a}jmentar potencialmente fatal conhecido como bo/11-
lisn10. Tan1bém preserva o sabor apetitoso e a cor avermelhada 
da carne. Debates sobre a continuidade do uso de nitrítos em 
produtos de carnes curadas são levantados porque HN02 
(formado quando N02- reage com o ácido do estômago) 
pode reagir com aminoácidos para formar compostos co
nhecidos como 11itrosn111i11as (Figura 22.37). Essas reações de
ve1n ocorrer no trato gastrointestina1 e podem tal)1bém 
ocorrer a altas temperaturas, como as que ocorrem durante a 

fritura. As nitrosanúnas mostraram produzir câncer em ani
mais de laboratório, fazendo com que o U.S. Food and Drug 
Administration reduzisse os limites de concentrações per-
1nissíveis de NO; nos alimentos. Bioquímicos de a}jmentos 
têm explorado formas de preservação de alin1entos que não 
contenha.m nitrito. 

•• o: 
.. N-~ 

R 
... , .. 

R 

Figura 22.37 Estrutura geral de uma 
nitrosamina. O símbolo R representa 
um grupo orgânico, como o meti! 
(CH3) ou eti l (C2H5). As nitrosaminas 
diferentes têm grupos R diferentes. 

22.8 Outros elementos do grupo 5A: P, As, Sb e Bi 

O nitrogênio é o mais importante dos elementos do grupo 5A. Dos outros elementos nesse grupo - fósforo, 
arsênio, antimónio e bismuto - o fósforo tem. papel central em vários aspectos da bioquímica e da química ambien

SA 
7 
N 

15 
p 

33 
As 

51 
Sb 

83 
Bi 

tal. Nesta seção exploraremos a química desses outros elementos do grupo 5A, 
com ênfase na química do fósforo. 

Características gerais dos elementos do grupo SA 
Os elementos do grupo 5A possuem configuração eletrônica mais externa 

ns2np3
, onde 11 tem valores variando de 2 a 6. Uma configuração de gás i1obre 

resulta da adição de três elétrons para formar o estado de oxidação -3. Entre
tanto, compostos iônicos contendo íons X3- não são con1uns, exceto para os sais 
dos metais mais ativos, como em Li3N. Mais comumen.te, o elemento do grupo 
5A adquire um octeto de elétrons por ligação covalente. O número de oxidação 
pode variar de -3 a +5, dependendo da natureza e do número de átomos para os 
quais o elemento do grupo 5A está ligado. 
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TABELA 22.6 Propriedades dos elementos do grupo 5A 

Propriedade N p 

Raio atômico (Á) 0,75 1,10 
Primeira energia de ionização (kJ/mol) 1.402 1.012 
Afinidade eletrônica (kJ/ n1ol) >0 -72 
Eletronegatividade 3,0 2,1 
Entalpia da ligação simples X- X (kJ / moJ)• 163 200 
Entalpia da ligação simples X=< X (kj / mol) 941 490 

•Valores apenas aproximados. 

As 

1,21 
947 
-78 

2,0 
150 
380 

Sb 

1,41 
834 
-103 

1,9 
120 
295 

Bi 

1,55 
703 
-91 

1,9 

192 

Por causa de sua baixa eletronegatividade, o fósforo é encontrado com mais freqüência em estados de oxidação 
positivos que o nitrogênio. Além disso, os compostos nos quais o fósforo tem estado de oxidação +5 não são forte
mente oxidantes como os compostos correspondentes de nitrogênio. Contrariamente, os compostos nos quais o 
fósforo tem estado de oxjdação -3 são agentes redutores muito mais fortes que os compostos de nitrogênio corres
pondentes. 

Algumas das propriedades importantes dos elementos do grupo 5A estão listadas na Tabela 22.6. O padrão ge
ra I que emerge desses dados é similar ao que temos visto antes com outros grupos: o tamanho e o caráter metálico 
aumentam à medida que o número atômico aumenta no grupo. 

A variação nas propriedades entre os elementos do grupo SA é mais impressionante que as vistas nos grupos 
6A e 7 A. O nitrogênio em um extremo existe como molécula diatômica gasosa; ele é claramente não-metálico de ca
ráter. No outro extremo, o bismuto é uma substância branco-avermelhada parecendo metãlico que tem a maioria 
das características de um metal. 

Os valores listados para as entalpias de ligação X-X não são muito confiáveis porque é difíciJ obter tais dados 
a partir de experimentos termoquúnicos. Entretanto, não existe dúvida sobre a tendência geral: um valor baixo 
para a ligação simples N - N, um aumento no fósforo, em seguida um graduaJ declínio para o arsênio e o antimô
nio. A partir de observações dos elementos na fase gasosa, é possível estimar as enta lpias das ligações triplas 
X== X, como Listado na Tabela 22.6. Aquj vemos uma tendência diferente daquela para a ligação simples X- X. 
O nitrogênio forma uma ligação tripla muito mais forte que os outros elementos, existindo um declínio regu lar na 
entalpia da ligação tripla quando descemos no grupo. Esses dados nos ajudam a estimar por que o nitrogênio é o 
único no grupo SA a existir como moléctda diatônúca em seu estado mais estável a 25 ºC. Todos os outros elemen
tos existem nas formas estruturais com ligações simples entre os átomos. 

Ocorrência, isolamento e propriedades do fósforo 
O fósforo ocorre sobretudo na forma de minerais de fosfato. A principal fonte de fósforo é a rod1a de fosfato, 

que contém fosfato principalmente como Ca3(P04) 2• O elemento é produzido comercialmente pela redução do fos
fato de cálcio com carbono na presença de Si02: 

O fósforo produzido dessa 1naneira é o alótropo conhecido como fósforo 
branco. Essa forma se destila a partir da mistura de reação à medida que a rea
ção prossegue. 

O fósforo branco consiste em tetraedros de P4 (Figura 22.38). Os ângulos 
de ligação de 60° em P4 são surpreendentemente pequenos para moléculas, de 
forma que existe muita tensão na ligação, o que é coerente com a alta reativida
de do fósforo branco. Esse aJótropo explode espontaneamente em chamas se 
exposto ao ar. Ele é um sólido branco parecido com cera que se funde a 44,2 "C 
e entra em ebuJição a 280 ºC. Quando aquecido na ausência de ar a aproxima
damente 400 "C, é convertido no alótropo mais estável conhecido com.o fósforo 
ve.rmell10. Essa forma 11ão se incendeia em contato com o ar. Ela também é con
sideravelmente menos tóxica que a forma branca. Ambos os alótropos são 
mostrados na Figura 22.39. Indicaremos o fósforo elementar simplesmente 
como P(s). 

[22.69) 

p 

Figura 22.38 Estrutura tetraédrica 
da molécula de P • de fosfóro 
branco. 
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Figura 22.39 Os alótropos branco 
e vermelho do fósforo. O fósforo 
branco é muito reativo e é 
normalmente armazenado sob 
água para protegê-lo do oxigênio. 
O fósforo vermelho é bem menos 
reativo que o fósforo branco, e não 
é necessário armazená-lo sob água. 

Haletos de fósforo 

O fósforo forn1a uma grande variedade de compostos com os halogênios, 
os mais importante dos quais são os trialetos e penta-haletos. O tricloreto de 
fósforo (PO;i) é comercialmente o m.ais significativo desses compostos, sendo 
usado para preparar grande variedade de produtos, incluindo sabões, deter
gentes, plásticos e inseticidas. 

Cloretos, brometos e iodetos de fósforo podem ser preparados pela oxida
ção direta de fósforo elementar com halogênio elementar. PCl3, por exemplo, 
que é um líquido à temperatura ambiente, é preparado ao se passar um fluxo 
de gás cloro seco sobre o fósforo branco ou vermelho. 

2P(s) + 3C~(g) ---+ 2PC13(/) (22.70] 

Se um excesso de gás cloro estiver presente, estabelece-se um equihbrio 
entre PC13 e PCl5• 

[22.71] 

Como F2 é um agente oxidante tão forte, a reação direta do fósforo com F2 

normalmente produz PF5, no qual o fósforo está em seu estado de oxidação 
mais positivo. 

(22.72] 

Os haletos de fósforo hidrolizam-se em contato com a água. As reações 
ocorrem rapidamente; a maioria dos haletos de fósforo exalan1 vapores no ar como resultado da reação con1 ova
por de água. Na presença de excesso de água os produtos são os oxiácidos de fósforo correspondentes e o haleto de 
fósforo. 

Compostos oxi de fósforo 

PBr3(/) + 3H20(/) -~ H3P03(aq) + 3HBr(nq) 

PC\s(L) + 4H20(/) H3PO~(aq) + SH.Cl(nq) 

(22.73] 

[22.74] 

Provavelmente os compostos de fósforo mais significativos são aqueles nos quais o elemento está combina
do de alguma forma com o oxigênio. O óxido de fósforo(IIJ) (P40 6) é obtido ao se deixar o fósforo branco oxidar 
em um suprimento limitado de oxigênio. Quando a oxidação ocorre na presença de excesso de oxigênio, for
ma-se óxido de fósforo(V) (P~010). Esse composto é também rapidamente formado pela oxidação de P40 6• Esses 
dois óxidos representan1 os dois estados de oxidação mais comuns para o fósforo, +3 e +5. A relação estrutural en
tre P40 6 e P40 10 é mostrada na Figura 22.40. Observe a semelhança que essas moléculas têm com a molécLL!a de P 41 

mostrada na Figura 22.38; todas as três têm um cerne de P4• 

Figura 22.40 Estruturas de 
P~06 e P~010. 
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COMO FAZER 22.9 

Os produtos químicos reativos na ponta de um fósforo que 'risca em qualquer lugar' geraln1ente são P453 e um agente 
oxidante como KC103• Quando o fósforo é riscado em uma superfície áspera, o calor gerado pelo atrito incendeia P453 

e o agente oxidante produz combus tão rápida. Os produtos da combus tão de P453 são P40 10 e 502• Calcule a varia
ção de entalpia-padrão para a combustão de P4S3 no a r, dadas as seguintes entalpias-padrão de formação: P4S3 
(-154,4 kJ/ mol); P40 10 (-2.940 kJ/mol); 502 (-296,9 kJ / mol). 

Solução 

Análise: dados os reagentes (P4S3 e 0 2 do ar) e os produtos (P40 111 e 502} para uma reação, com suas entalpias-padrâo 
de formação, pede-se calcular a variação de entalpia-padrâo para a reação. 

Planejamento: primeiro precisamos de uma equação química balanceada para a reação. A variação de entalpia para a 
reação é igual às entalpias-padrão de formação dos produtos menos as dos reagentes (Equação 5.28, Seção 5.7). Preci
samos também recordar que a entalpia-padrão de forn1ação de qualquer elemento em seu estado-padrão é zero. 

Assim, tili / (02) =O. 

Resolução: a equação química para a combustão é: 

P453(s) + 802(g) --+ P40 10(s) + 3S02(g) 
Assim, podemos escrever: 

lili° = W/(P40 10) + 3AH/(S02)-AH/(P4S3)-8AH/(0-d 

=-2.94-0 kJ + 3(-296,9) l<J - (-154,4 kJ) - 8(0) 

=-3.676 kJ 

Comentário: a reação é fortemente exotérmica, tomando evidente por que P4S3 é usado na ponta do fósforo. 

PRATIQUE 

Escreva a equação balanceada para a reação de P40 10 com água e calcule Aff para essa reação usando os dados do 
Apêndice C. 

Resposta: P40 10(s) + 6H20(f) 4H?O~(aq); -498,0 kJ. 

O óxido de fósforo(V) é o anidrido do ácido fosfórico (fl3P04), um ácido 
triprótico fraco. Na realidade, P40 10 tem afinidade muito al ta por água e, em 
decorrência, é usado como agente dessecante. O óxido de fósforo(Ill) é o ani
d rido do ácido fosforoso (H3P03), um ácido diprótico fraco. As estruturas de 
H 3P04 e H3P03 são mostradas na Figura 22.41. O á tomo de hidrogênio ligado 
diretamente ao átomo de fósforo em H3P03 não é ácido porque a ligação P - H 
é praticamente apoiar. 

Uma caracterís tica dos ácidos fosfórico e fosforoso é a tendência em sofrer 
reações de condensação quando aquecidos. Uma reação de condensação é aquela 
na qual duas ou mais moléculas combinam-se para formar uma molécula maior 
eliminando uma molécula pequena, como H20. GlO (Seção 12.2) A reação na 
qual duas moléculas de H3P04 unem-se por elinlinação de uma molécula de 
H 20 para formar H 4P20 7 está representada na Equação 22.75. 

Esses átomos são eliminados como H20 [22.75] 

H~P03 

Figura 22.41 Estruturas de H3PO~ 

e de H3P03. 
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Unidade repetitiva da qual a 
fórmula mínima é obtida 

\ o o o 
-o-~-o-~-o-~-o-

1 1 1 
OH OH OH 

(HP03)11 

Ácido polimetafosfórico 

Figura 22.42 Estruturas de ácido 
trimetafosfórico e de ácido 
polimetafosfórico. 

A condensação adicional produz fosfatos com uma fórmula mínima 
HP03. 

(22.76) 

Dois fosfatos com essa fórmula mínima, um cicJjco e o outro polirnérico, 
são mostrados na Figura 22.42. Os três ácidos H 3P04, H4P20 7 e (HP03) ,, pos
sueni fósforo no estado de oxidação +5, e todos são, portanto, chamados de 
ácido fósfórico. Para diferenciá-los, são usados os prefixos orto-, piro- e 111etn-: 
fi:iP04 é o ácido ortofosfórico, H4P 20 7 é o ácido piro fosfórico e (HP03) ,, é o áci
do meta fosfórico. 

O ácido fosfórico e seus sais são mais utilizados como detergentes e ferti li
zantes. Os fosfatos nos detergentes estão geralmente na forma de trifosfato de 
sódio (Na5P30 10). Uma formulação típica contém 47o/o de fosfato, 16o/o de alve
jantes, perftunes e abrasivos e 37o/o de tensoativo alquilsufonato Linear (ASL) 
(mostrado corno segue): 

o 
li 
s-o- Nai' 
li o 

(Ternos usado a notação para o anel de benzeno como descrito na Seção 8.6.) Os íons fosfato formam ligações 
com íons de metal que contribuem para a dureza da água. Isso impede que os íons interfiram com a ação dos tenso
ativos. O fosfato mantém também o pH acima de 7 e evita, dessa forma, que as moléculas dos tensoativos sejam 
protonadas (ganhem íon I-r). 

A maior parte das rochas fosfáticas retiradas de minas é convertida em fertilizantes. Ca3(POJ2 na rocha fosfáti
ca é insolúvel (K

1
,. = 2,0x10-29

). É convertido em uma forma solúvel pai-a uso em fertilizantes pelo tratamento da ro
cha fosfática com ácido sulfúrico e fosfórico. 

Ca3(P04) 2(s) + 3J-I2S04(aq) -~ 3CaS04(s) + 2H3P04(aq) 

Ca3(P04) 2(s) + 4H3P04(aq) 3Ca2+(aq) + 6H2P04-(aq) 

[22.77] 

[22.78] 

A mistura formada quando a rocha fosfática moída é tratada com ácido sulfúrico e, a seguir, seca e pulverizada 
é conhecida corno superfosfato. CaSO~ formado nesse processo é de pouco uso no solo exceto quando existe defi
ciências de cálcio e de enxofre. Ela também dilui o fósforo, que é um nutriente de interesse. Se a rocha fosfática é 
tratada com ácido fosfórico, o produto não contém CaS04 e tem alta porcentagem de fósforo. Esse produto é co
nhecido como superfosfato triplo. Apesar de a solubilidade de Ca(H:J'04) 2 permitir que ele seja assimilado pelos 
vegetais, também permite que ele seja carregado do solo e para dentro dos organismos pela água, assim contri
buindo para a poluição da água - (Seção 18.6) 

Os compostos de fósforo são in1portantes nos sistemas biológicos. O elen1ento ocorre nos grupos fosfato em 
RNA e DNA, as moléculas responsáveis pelo controle da biossíntese de proteínas e transmissão de informações 
genéticas. - (Seção 25.11) Ele também ocorre na adenosina trifosfato (ATP), que arn1azena energia dentro das cé
lulas biológicas. 
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A ligação P - O-P no final do grupo fosfato é quebrada pela hidrólise com água, formando a adenosina 
difosfato (ADP). Essa reação Libera 33 kJ de energia. 

[22.79) 

Essa energia é usada para realizar o trabalho mecânico na contração muscular e em muitas outras reações bio
químicas (Figura 19.19). 

A química e a vida Arsênio na água potável 

Em 2001 a Agência de Proteção Ambiental (EPA) emitiu 
unia norma que reduzia o padrão para o arsênio em for
necimentos de água públicos de 50 ppb (equivalente a 
5011g/ L) para 10 ppb, efetiva até 2006. A n1aioria das re
giões dos Estados Unidos tende a ter lençóis de água com 
níveis de arsênio baixos ou moderados (2- 10 ppb) (Figura 
22.43). A região oeste tende a ter níveis mais altos, vindo 
principalmente de fontes geológicas naturais na área. 

Na água, as formas mais comuns de arsênio são o íon de 
arscniato e seus ânions de hidrogênio protonatado (As04l-, 

' HAs04• e H2As0~1 e o íon de arseniato e su<l!> formas pro-
tonadas (As01l--, HAso/·, H2As01 e rl1As01) . Essas espé
cies são chamadas coletivamente pelo número de oxidação 
do arsênio como arsênio(V) e arsênio(lll), respectivamente. 
O arsênio(V) é mais predominante eni águas de superfícies 
ricas em oxigênio (aeróbicas), (.'J1qué\nlo o arsênio(W) é mais 
provável de ocorrer em lençóis de água pobres em oxigênio 
(anaeróbicas). a faixa de pH de 4 a 10, o arsênio(V) está 
presente sobretudo como HAsO/ e l-12As04 , e o arsê
nio(Ul) está presente principalmente como ácido neutro, 
H)AsOJ 

Um dos desafios na determinação dos efeitos para a saúde 
do arsênio em águas potáveis é a diferente química do arsê
nio(V) e do arsênio(ill), bem como as diferentes concentra
ções necessárias para respostas fisiológicas em diferentes 
indivíduos. Estudos estatísticos correlacionando níveis de 
arsênio coni a ocorrência de doenças, no entanto, indicam 
alto risco de câncer de pulmão e bexiga, que está crescendo 
mesmo com baixos níveis de arsênio. Um relatório de 2001 
do National Rcsearch Council sugere, por exemplo, que as 
pessoas que consomem água com 3 ppb de arsênio diaria
mente têm risco de cerca de 1 cm mil de desenvolver essas 
formas de câncer durante suas vidas. A 10 ppb, o risco é 
aproximadamente de 3 em mil. 

•USGS 

• 

- O llWWnOct. 10"'9 díll.,_... _... 10 ppn dl M 
g O 11'4rwnodlt 1ft dffMIOl.,_ ...ot 5 OOl'l'lde AI 

~ Oalinirnodf '°'°'' ll"'OfD9 tlClldt 3~dlAI 
:::J Meoot que t ~ C1M MIOlfftlt -.ietOt ) pom ót N 

J Dedof lrl9UfACleniN 

Figura 22.43 Os municípios norte-americanos nos quais 
pelo menos 1 0% das amostras de lençóis de água 
excedem 100 ppm de As são indicados pela cor mais 
escura na escala. Ao passo que a cor da escala se toma 
mais clara, a escala vai de 1 O para 5 ppm, e de 5 para 3. 

As tecnologias atuais para a remoção de arsênio desem
penham mais efetivamente quando tratam o arsênio na for
ma de arsênio(V), desse modo as estratégias de tratamento 
de água requerem prl'-Oxidação da água potável. Uma vez 
na forma de arsênio(V), há um número de possíveis estraté
gias para a remoção. Por exemplo, Fe2(S04) , p<xlcria ser adicio
nado para precipitar FeAsO., que é removido por filtração. Pe
quenos serviços de utilidade pública cm óreas onde o 
arsênio está presente naturalmente em lençóis de água te
mem que os custos de redução de ari.ênio mesmo para o ní
vel de 10 ppb os force a sair do negócio, deixando residências 
dependentes de água de poços não-tratada. 
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22.9 Carbono 

O carbono constitui apenas 0,027°/o da crosta da Terra, portanto não é un1 elemento abundante. Apesar de parte 
do carbono se apresentar na forma elementar con10 grafite ou diamante, a maioria é encontrada na forma combina
da. Mais da metade ocorre em compostos carbonatos, como CaC03. O carbono é também encontrado no carvão, no 
petróleo e no gás natura 1. A importância do elemento origina-se em grande parte de sua presença em todos os seres 
yjvos: a vida como conhecemos é baseada nos compostos de carbono. Nesta seção daremos uma breve olhada no 
carbono e em seus muitos compostos inorgâ11icos. Abordaren1os a química orgânica no Capítu lo 25. 

Formas elementares do carbono 
O carbono existe em três fonnas cristalinas: grafite, diamante e fulerenos. C11D (Seção 11.8) A grafite é um sóHdo 

macio, preto e escorregadio que tem brilho metálico e conduz e letricidade. Ela consiste em folhas paralelas de áto
mos de carbono mantidos unidos pelas forças de London (Figu1·a l l.41(b)). 

O diil11u1nte é um sólido duro e transparente no qual os átomos de carbono 
formam uma rede cristalina (Figura 11.41(a)). O diamante é mais denso que a 
grafite (d = 2,25 g/cm3 para a grafite; d = 3,51 g/cm3 para o diamante). A pres
sões e temperaturas muito altas (da ordem de 100 mil atm a 3.000 ºC), a grafite 
converte-se no diamante (Figura 22.44). Cerca de 3 x 104 kg de diamantes de 
grau industrial são sintetizados a cada ano, principalmente para uso em ferra
mentas de corte, para amolar e para polimento. 

Os fule renos são as formas moleculares de carbono descobertas em mea
dos da década de 1980 (veja o quadro "Um olhar mais de perto" da Seção 11.8). 
Os fulerenos consistem em moléculas individuais como C60 e Cro· As molécu
las de C60 lembram as bolas de futebo l (Figura 11.43). As propriedades quími
cas dessas s ubstâncias atualmente são exploradas por diversos grupos de 
pesquisa. 

O carbono existe também en1 três for1nas microcristalinas e amorfas co
muns de grafite. O carbono preto é formado quando os hidrocarbonetos co1no 
o metano são aquecidos com fornecin1ento muito limitado de oxigênio. 

[22.80] 

Figura 22.44 A grafite e um 
diamante sintético preparado a 
partir da grafite. Geralmente os 
diamantes sintéticos possuem 
tamanhos menore.s e cores menos Ele é usado como pigmento em tintas pretas; grandes quantidades são 
brilhantes que os diamantes também usadas na fabricação de pneus au tomotivos. O carvão vegetal é for-
naturais, e por isso não são usados mado quando a madeira é aquecida fortemente na ausência de ar. O carvão 
em jóias. vegetal tem estruh.tra muito aberta, fornecendo-lhe enorme área superficial por 

unidade de massa. O carvão vegetal ativado, uma forma pulverizada cuja su
perfície é limpa pelo aquecimento com vapor, é muito utilizado para absorver moléculas. É usado em filtros para 
remover odores desagradáveis do ar e impurezas coloridas ou de sabor ruim da água. O coque é uma forma impu
ra de carbono formada quando o carvão é bastante aquecido na ausência de ar. Ele é muito utilizado como agente 
redutor nas operações metalúrgicas. UD (Seção 23.2) 
, 

Oxidos de carbono 
O carbono forma dois óxjdos principais: o monóxido de carbono (CO) e o dióxido de carbono (C02). O n1011óxido de 

cnrbono é formado ao se queimarem carbono ou hidrocarbonetos com fornecimento Hmitado de oxigênio. 

2C(s) + 0 2(g) ~ 2CO(g) [22.81] 

Ele é um gás incolor, inodoro e insípido (pf =-199 "C; pe = -192 ºC). Ele é tóxico porque pode se Ligar à hemo
globina e assim interferir com o transporte de oxigênio. - (Seção 18.4) O baixo nível de envenenamento provoca 
dor de cabeça e tonteira; o a lto nível pode causar a morte. O monóxido de carbono é produzido por motores de au
tomóvel e é o principal componente dos poluentes do ar. 

O monóxido de carbono é singular visto que tem um par de elétrons liv res no carbono: :C = O:. É também iso
e letrônico de N 21 logo você poderia imaginar que CO fosse igualmente não-reativo. Além disso, ambas as substân
cias têm altas energias de ligação (1.072 kj / mol para C = O e 941 kj /mol para N = N) . . En tretanto, por causa da 
carga nuclear mais baixa no carbono (comparada co.m N ou O), o par de elétrons livres dele não é mantido tão for
ten1ente con10 o de N ou o de O. Conseqüente1nente, CO é mais capaz de funcionar como um doador de par de elé-
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A química no trabalho Fibras de carbono e compósitos 

As propriedades da grafite são anisotrópicas, isto é, elas 
variam em diferentes direções e sentidos ao longo do sólido. 
Ao longo dos planos do carbono, a grafite possui grande for
ça por causa do número e da força das ligações carbono-car
bono ao longo dessas direções. Entretanto, as ligações entre os 
planos são relativamente fracas, fazendo com que a grafite 
seja fraca naquele sentido. 

As fibras de grafite podem ser preparadas de forma que os 
planos do carbono sejam alinhados em extensões variadas pa
ralelas ao eixo da fibra. Essas fibras são também leves (densi
dade de aproximadamente 2 g/ on3

) e quimicamente não 
muito reativas.As fibras orientadas são feitas primeiro por pi
rólise vagarosa (decomposição pela ação do calor) de fibras 
orgânicas de aproximadamente 150 ºC a 300 "C. Essas fibras 
são, então, aquecidas a aproximadamente 2500 "C para que 
se tornem grafite (conversão de carbono amorfo em grafite). 
O estiramento da fibra durante a pirólise auxilia na orienta
ção dos planos de grafite paralelos ao eixo da fibra. Mais fi
bras de carbono amorfo são formadas por pirólise de fibras 
orgãnicas a baixas temperaturas (l.200'C a l.400"C). Esses ma
teriais amorfos, normalmente chamados fibras de carbono, são o 
tipo n1ais corou.mente usado em materia.is comerciais. 

Os materiais compósitos que se aproveitam da força, esta
bilidade e baixa densidade das fibras de carbono são muito 
usados. Os compósitos são combinações de dois ou mais ma
teriais. Esses materiais estão presentes como fases separadas 
e são combinados para formar estruturas que aproveitam al
gumas propriedades desejáveis de cada componente. Em 
compósitos de carbono, as fibras de grafite são freqüente
mente compostas em um tecido incrustado em uma matriz 
que os une em uma estrutura sólida. As fibras transmitem 
peso igualmente por toda a matriz. O con1pósito termina
do toma-se, assi1n, mais forte que qua.isquer de seus com
ponentes. 

Sistemas epóxi são matrizes úteis por causa de sua exce
lente aderência. São usados ampla.mente em um número de 
aplicações, inclusive equipamentos esportivos de grafite de 
alto desempenho, con10 raquetes de tênis, tacos de golfe, e, 
rnais recentemente, e1n estruturas de bicicletas (Figura 
22.45). Os sistemas epóxi podem ser usados apenas quando 
a temperatura permanece abaixo de 150 "C. Resina.s mais re
sistentes ao calor são necessárias para muitas aplicações 
aeroespaciais, onde compósitos de carbono encontram 
ampla utilidade. 

Figura 22.45 Os compósitos de carbono são extensivamente usados em aplicações aeroespaciais e automotivas, e em 
itens esportivos. Essa bicicross de alto desempenho (e alto preço!) tem estrutura de compósito de fibra de carbono, que a 
faz ser leve e a ajuda na absorção de impactos. 

trons (base de Lewis) que N 2. Ele forma uma grande variedade de compostos covalentes, conhecidos como 
carbonilas metálicas, como os metais de trai15ição. Ni(C0).1, por exemplo, é um comp osto sólido volátil tóxico que é 
formado s i1nplesm.ente pelo aquecimento de niquei metáHco na presença de CO. A formação de carbonilas metáJi
cas é a primeira e tapa na catálise com metais de transição de uma variedade de reações de CO. 

O monóxido de carbono tem vários usos comerciais. Como ele se queima rapida1nente, formando C02, é em
pregado como combustível. 

!ili" = - 566 kJ [22.82) 
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Ele é também wn importante agente redutor, bastante utilizado nas operações metalúrgicas para reduzir óxi
dos metálicos, como os óxidos de ferro em altos-fornos. 

(22.83) 

Essa reação é abordada com n1ais detalhes na Seção 23.2. O monóxido de carbono é também usado na prepara
ção de vários compostos orgânícos. Na Seção 22.2 vimos que ele pode sercombínadocataUticamente com H 2 para a 
fabricação do metanol (CH30H) (Equação 22.14). 

O dióxido de cnrbono é produzído quando substâncias qu e contêm carbono são queimadas com excesso de oxi-
• • geruo. 

C(s) + 0 2(g) - C02(g) 

C2~0H(/) + 302(g) 2C02(g) + 38i0(g) 

(22.84] 

(22.85) 

Ele também é produzido quando rnujtos carbonatos são aquecídos. 

[22.86] 

Grandes quantidades também são obtidas con10 produto paralelo da fermentação de açúcar durante a produ
ção de etanol. 

Figura 22.46 CaC03 reage com 
uma solução de ácido clorídrico 
para produzir gás C02, visto aqui 
como as bolhas na proveta. 

Glicose Etanol [22.87] 

No laboratório, C02 geralmente é produzido pela ação de ácidos nos car
bonatos, como mostrado na Figura 22.46: 

f22.88] 

O dióxido de carbono é um gás incolor e inodoro. É o compone11te minoritá
rio da atmosfera terrestre, mas o principal contribuinte do chamado efeito estu
fa. aD (Seção 18.-l) Apesar de não ser tóxico, altas concentrações aumentam a 
velocidade de respiração e podem causar sufocamento. Ele é facilmente liqüe
feíto por compressão. Entretanto, quando resfriado à pressão atmosférica, e le 
condensa-se como wn sólido em vez de como Líquido. O sólido sublinia-se a 
-78 ºC. Essa propríedade faz com que C02 sólido seja valioso como refrigerante 
que está sempre livre da forma liquida. C02 sólido é conhecido como Gelo 
Seco"rM. Aproximadamente metade de C02 consumido anualmente é usado 
para refrigeração. O outro uso importante é na produção de bebidas carbonata
das. Grandes quantidades também são usadas na fabricação de soda (Na2C03 • 

lOJ-40) e bicarbonato rle sódio ou soda de cozi111ento (NaHC03). O bicarbonato de 
sódío é chamado, assim, por causa da seguinte reação que ocorre no coziniento: 

[22.89) 

H'(aq) é fornecido pelo vinagre, pelo leite azedo ou pela hidrólise de determinados sais. As bolhas de C02 que 
se formam são aprisionadas na massa, fazendo com que ela cresça. A soda é usada para precipitar os íons metálicos 
que interferem com a ação de limpeza do sabão. 
, 
Acido carbônico e carbonatos 

O dióxido de carbono é moderadamente solúvel em H 20 na pressão atmosférica. As soluções resultantes são 
moderadamente ácidas devido à forn1ação do ácido carbônico (H2C03). 

[22.90] 

O ácido carbônico é um ácido ruprótico fraco. Seu caráter ácído faz com que as bebidas carbonatadas tenham 
sabor distinto levemente ácido. 

Apesar de o ácido carbônico não poder ser isolado como composto puro, os hidrogenocarbonatos (bicarbona
tos) e os carbonatos podem ser obtidos pela neutralização de soluções de ácido carbônico. A neutralização parcial 
produz HC03- , e a neutraJização completa fornece C03

2
-. 
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O íon HC03- é uma base mais forte que ácido (K~ = 2,3 x 10-a; K, = 5,6 x 10-11
). Conseqüentemente, as soluções 

aquosas de HC03- são fracamente alcaHnas. 

rIC03-(nq) + f-120(1) ~= H2C03(aq) + O~(nq) 

O íon carbonato é bem mais básico (Kb = 1,8x10-4). 

C0
3
2-(aq) + H20(I) ~= HC03-(aq) + O~(aq) 

(22.91 l 

[22.92J 

Os 1ninerais que contêm o íon carbonato são abundantes. Os principais minerais são a calcita (CaC03), a mag
nesita (MgC03), a dolomita [MgCa(C03)J e a siderita (FeC03). A calcita é o principal mineral na rocha calcária, 
grandes depósitos dos quais ocorrem em m.uitas partes do mundo. Ela é também a principal constituinte do már
more, do giz, das pérolas, dos recifes de corais e das conchas de animais marinhos como as conchas de mariscos e 
ostras. Apesar de CaC03 ter baixa solubilidade em água pura, ele se dissolve faciln1ente em soluções ácidas con1 
liberação de C02• 

[22.93] 

Uma vez que a água que contém C02 é levemente ácida (Equação 22.90), CaC03 dissolve-se lentamente nesse 
meio: 

[22.94] 
, 

Essa reação ocorre quando as águas superficiais movem-se para o subsolo por depósitos de calcário. E a princi-
pal maneira de Ca2

• entrar no subsolo, produzb1do 'água dura'. <mD (Seção ]8.6) Se o depósito de calcário for fundo 
o suficiente no subsolo, a dissolução do calcário produz uma caverna. Duas cavernas calcárias bem conhecidas são 
a Caverna Mammoth no Kentucky e as Cavernas Carlsbad no Novo México (Figura 22.47). 

Uma das mais importantes reações de CaC03 é sua decomposição em CaO e C02 a temperaturas elevadas, 
apresentada anteriormente na Equação 22.86. Aproximadamente 2,0 x 1010 kg (20 milhões de toneladas) de óxido 
de cálcio, conhecida como cal ou cal viva, é produzida nos Estados Unidos anualn1ente. Como o óxido de cál
cio reage com a água para formar Ca(OH)2, ele é uma importante base comercial É também importante na fa
bricação de argamassa, que é uma mistura de areia, água e CaO usada na construção para unir tijolos, blocos e 
pedras. O óxido de cálcio reage com água e C02 para formar CaC031 que une a areia na a1·gamassa. 

CaO(s) + H 20(1) ~= Ca2+(aq) + 20H""(aq) 

Ca2+(aq) + 20H-(aq) + C02(aq) CaC03(s) + H 20(1) 

Carbetos 

[22.95] 

[22.96] 

Os compostos bil1ários de carbono com metais, metalóides e determinados não-metais são chamados carbe
tos. Existem três tipos: iônico, intersticial e covalente. Os carbetos iônicos são formados pelos 01etais mais ativos. 
Os carbetos iônicos mais comuns contêm o íon 11cetileto (Ci2l . Esse íon é isoeletrônico de N2, n1ja estrutura de Le-

Fígura 22.47 Cavernas Carlsbad, no 
Novo Méxíco. 
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wis, [:C = C:]2
- , tem uma ligação tripla carbono-carbono. O carbeto iônico mais importante é o carbeto de cálcio 

(CaC2}, produzido pela redução do CaO com carbono a altas temperaturas: 

2Ca0(s) + SC(s) -~ 2CaC2(s) + C02(g) [22.97) 

O íon carbetoéuma base muito forte que reage com água para formar acetileno (H-C =C - H), como na se
guinte reação: 

(22.98] 

O carbeto de cálcio é, por isso, uma fonte sólida convenie11te de acetileno, usado na solda (Figura 22.17). 
Os carbetos intersticiais são formados por muitos metais de trru1sição. Os á tomos de carbono ocupam espaços 

vazios (interstícios) entre os átomos de metal de maneira semelhante aos hidretos intersticiais. cmo (Seção 22.2) 
O carbeto de tungstênio, por exemplo, é mu.ito duro e resisteJ1te ao calor, portanto usado para fazer ferra1nentas de 
corte. 

Os carbetos covalentes são forn1ados pelo boro e pelo silício. O carbeto de silicio (SiC), conhecido como Carbo
n1nd111n ™,é usado como abrasivo em ferramentas de corte. Quase tão duro como o diamante, SiC tem estrutura 
parecida com a do diamante, com átomos de Si e C alternados. 

Cianeto de hidrogênio 

Dissulfeto de carbono 

Figura 22.48 Estruturas do 
cianeto de hidrogênio e do 
dissulfeto de carbono. 

Outros compostos inorgânicos de carbono 

O cianeto de hidrogênio, HCN (Figura 22.48), é um gás extremamente tó
xico que tem odor de amêndoas amargas. É produzido pela reação de um sal 
de cianeto, como NaCN, con1 um ácido (veja o quadro "Como fazer 22.2 (c)"). 

As soluções aquosas de HCN são conhecidas como ácido cianídrico. A ne
utralização com uma base, como NaOH, produz sais de cianeto, como 
NaCN. Os cianetos são usados na fabricação de vários plás ticos bem conheci
dos, incluindo náilon e Orlon ™. O íon C~ forma complexos muito estáveis com 
a maioria dos metais de transição. - (Seção 17.5) A ação tóxica de CN"" é cau
sada por sua combinação com ferro(IIl) na oxidase do citocromo, e112in1a-cha
ve envolvida na respiração. 

O dissulfeto de carbono, CS2 (Figura 22.48), é um importante solvente in
dustrial para ceras, graxas, celuloses e outras substâncias a polares. É um liqui
do volátil incolor (pe = 46,3 ºC). O vapor é muito tóxico e altan1ente inflamável. 
O co.mposto é formado pela reação direta de carbono com enxofre a alta tem.-
peratura. 

22.1 O Outros elementos do grupo 4A: Si, Ge, Sn e Pb 

Os outros elementos do grupo 4A, em adição ao carbono, são o silicio, o germânio, o estanho e o chu1nbo. 
A tendência geral do caráter não-metálico para o metálico à medida que descemos na famJ1ia é surpreenden
temente evidente no grupo 4A, aparecendo mais claramente no silício. 

Tendências gerais dos elementos do grupo 4A 

Algumas propriedades dos elementos do grupo 4A são dadas na Tabela 
22.7. Os elementos possuem a configttração eletrônica do nível mais externo 
ns2np2

• As eletronegatividades dos elementos são em geral baixas; os carbetos 
que formalmente contêm íons c.i- são observados apenas no caso de alguns 
compostos de carbono com metais muito ativos. A forn1ação de íons 4+ pela 
perda de elétron não é observada para qualquer um desses elementos; as ener
gias de ionização são muito altas. Entretanto, o estado de oxidação +2 é encon
trado na qu.única do germânio, estanho e chumbo, sendo o principal estado de 
oxidação do chumbo. A gran.de maioria dos con1postos dos elementos do gru
po 4A são ligados covalentemente. O ca rbono forma um máximo de quatro 
ligações. Os outros membros da família são capazes de formar números de 
coordenação maiores pela expansão do nível de valência. 
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TABELA 22.7 Propriedades dos elementos do grupo 4A 

Propr iedade e Si Ge 

Raio atômico (Â) 0,77 1 77 I l,22 
Primeira energia de ionização (kJ/ mol) 1.086 786 762 

Eletronegatividade 2,5 1,8 1,8 

Entalpia da ligação simples X - X 348 226 188 
(k) / mol)' 

O carbono difere dos outros elementos do grupo 4A e1n sua pronunciada 
habilidade em formar ligações múltiplas tanto com ele mesmo quanto com ou
tros não-metais, especialmente N, O e S. A origem desse comportamento foi 
considerada anteriormente. - (Seção 22.1) 

A Tabela 22.7 mostra que a força de uma ligação entre dois átomos de 
determinado elemento diminui à medida que descemos no grupo 4A. As liga
ções carbono-carbono são bastante fortes. O carbono, conseqüentemente, ten1 
habilidade surpreendente para formar compostos nos quais os átomos de car
bono estão ligados entre si em cadeias extensas e ru1éis, responsáveis pela exis
tência de grande número de compostos orgânicos. Outros elementos, 
especialmente os da vizinhança do carbono na tabela periódica, podem tam
bém formar cadeias e anéis, mas essas ligações são de longe muito menos im
portantes nas qtúmicas desses outros elementos. A força da ligação Si - Si (226 
kj /mol), por exemplo, é mtúto menor que a força da ligação Si - O (386 kJ / mol). 
Como resultado, a química do silício é donúnada pela forn1ação de ligações Si 
- O, e as ligações Si - Si têm papel mais secundário. 

Ocorrê ncia e preparação do silício 
O silício é o segundo elen1ento mais abundante, depois do oxigênio, na 

crosta da Terra. Ele ocorre como Si02 e em uma enorme variedade de minerais 
silicatos. O elemento é obtido pela redução do dióxido de silício fundido com 
carbono a alta temperatura. 

Si.02(/) + 2C(s) -+ Si(!) + 2CO(g) (22.99] 

O silício e lementar tem estrutura do tipo da do diamante (veja Figura 
ll.4l(a)). O silício crista lino é um sólido cinza com aparência metálica que se 
funde a 1.410 "C (Figura 22.49). O elemento é semicondutor CXD (Seção 23.5) e, 
portanto, usado na fabricação de transistores e células solares. Para ser usado 
como sen1icondutor, ele deve estar extremamente puro, possuindo menos de 
10-7o/o (1 ppb) de impurezas. Um método de purificação é tratar o elemento 
com Cl2 para formar SiC14• Este é um líquido volátil purificado por desti lação 
fracionada e, depois, reconvertido ao silício elementar pela redução com H 2: 

SiCl~(g) + 2H2(g) -+ Si(s) + 4HCl(g) [22.100] 

O elemento pode ser adicionaln1ente purificado pelo processo de refina
me11to de zona. Nesse processo, uma espiral aquecida é passada lentamente ao 
lo.ngo de um tubo de silício, como mostrado na Figura 22.50. Uma banda estrei
ta do elen1ento é assim fundida. À medida que a área fundida é varrida lenta
m ente pelo comprimento do tubo, as impurezas concentram-se na região 
fundida seguindo-a para o final do tubo. A porção superior purificada do tubo 
é retida para a fabricação de dispositivos eletrônicos. 

Sn Pb 

1,40 t,46 

709 716 

1,8 1,9 

151 

\ 

Figura 22.49 Silício elementar. 
Para se preparar aparelhos 
e letrônicos, o pó de silício é 
fundido, contraído em um único 
cristal, (acima) pelo refinamento 
por zona. As bolachas de silício 
(abaixo), cortadas do cristal, são 
subseqüentemente tratadas por 
uma série de técnicas distintas para 
a produção de vários aparelhos 
e letrônicos. 

Seção fundjda 

Espiral de 
aquecimento 
movida lentamente 
ao longo do tubo 

-11+-- Tubo de silício 

1 
Atmosfera inerte 

Figura 22.50 Aparelho de 
refinamento por zona. 
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Figura 22.52 Estrutura 
geométrica do íon Si20 76-, 

formado pelo 
compartilhamento de um 
átomo de oxigênio por 
dois átomos de silício. Esse 
íon está presente em diversos 
minerais, como hardystonita 
[Ca2Zn(Si20 7) ]. 

Figura 22.51 Estrutura do tetraedro de Si0 4 do íon 
Sio/-. Este fon é encontrado em diversos minerais, 
como o zircão (ZrSi04) . 

Silicatos 
O dióxido de silício e outros compostos que contêm silício e oxigênio compreen

dem mais de 90o/o da crosta da Terra. Os s ilicatos são compostos nos quajs um átomo 
de silício é rodeado de nlaneira tetraédrica por quatro oxigênios, co1no mostrado na 
Figura 22.51. Nos silicatos, o s.ilicio é encontrado em seu estado de oxidação mais co
rnurn, +4. O íon sin1ples Si04 .i-, conhecido como ortossilicato, é encontrado en1 poucos 
minerais silicatos. Entretanto, podemos ver os tetraedros de siJjcatos como blocos bá
sicos usados para construir estruturas de minerais. Os tetraedros individuais são uni
dos por um átomo de oxigênio comum que serve como um vértice de ambos os 
tetraedros. 

Podemos unir dois tetraedros de silicatos, por exemplo, compartilhando um áto
mo de oxigênio, como mostrado na Figura 22.52. A estrutura resuJtante, chamada de 
íon dissilícato, tem dois á tomos de Si e sete átomos de O. Si e O estão nos estados de 
oxidação +4 e - 2, respectivamente, em todos os silicatos, logo a carga total do íon 
deve ser coerente com esses estados de oxjdação. Assim, a carga em Si20 7 é (2)( +4) + 
(7)(-2) = -6; ele é o íon Si20 /,... O mineral thorveitita (~Si207) contém íons Si20 / ..... 

Na n1aioria dos minerais silicatos um grande número de tetraedros de silicatos 
são unidos para formar cadeias, camadas ou estruturas tridimensionais. Podemos 
conectar dois vértices de cada tetraedro a dois outros tetraedros, por exemplo, le
vando a uma cadeia infinita com um esqueleto ... O-Si - O-Si ... Essa estrutura, 
chamada cadeia de sijjcato de fibra única, está representada na Figura 22.53(a). 
Como mostrado, essa cadeia pode ser visualizada como unidades repetidas de íon 

Unidade 

Unidade 
repetitiva 

Cadeia de silicato de fibra única, Si20 6 
4- Can1ada bidimensional de silicato, Si20 5

2-

(a) (b) 

Figura 22.53 As estruturas do silicato consistem em tetraedros ligados por seus vértices. Os tetraedros são ligados por um 
átomo de oxigênio compartilhado. (a) Representação de uma cadeia infinita de fibra única de silicato. Cada tetraedro é 
ligado a dois outros. O quadro mostra a unidade repetitiva da cadeia, similar à célula unitária dos sólidos (Seção 11.7); a 
cadeia pode ser vista como um número infinito de unidades repetitivas, posicionadas lado a lado. A unidade repetitiva tem 
fórmula de Si20 6 .... , ou como uma fórmula mais simples, Sio/ -. (b) Representação de uma estrutura bidimensional de 
camada. Cada tetraedro é ligado a três outros. A unidade repetitiva da camada tem a fórmula Si 20 5 

2
- . 
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Si20 64- ou, em termos de sua fórmula mais simples, Si03
2
- . O mineral enstntito 

(MgSiO:J consiste em filas de cadeias de silicato em fibra com íons Mg2
+ entre 

as fibras para balancear a carga. 
Na Figura 22.53(b) cada tetraedro de silicato é unido a três outros forman

do uma estrutura infinita bidimensional de camadas. A fórmula mais simples 
dessa camada infinita é Sii05

2
- . O mineral este11tita, também conhecido como 

pó de talco, tem a fórmula Mg3(Si20,)2(0H)2 e é baseado nessa estrutura de ca
madas. Os íons Mg2

+ e OH- localizam-se entre as camadas de silicato. A sensa
ção escorregadia do pó de talco deve-se às camadas de silicato escorregarem 
umas em relação às outras, de forma muito parecida às camadas de átomos de 
carbono escorregarem na grafite, fomecendo-ll1e suas propriedades lubrifi
cantes. - (Seção 11.8) 

O an1innto é um termo geral aplicado ao grupo de minerais silicatos fibro
sos. Esses minerais possuem arranjos na forma de corrente dos tetraedros de 
silicatos ou estruturas de can1adas nas quais as camadas são forn1adas em ro
los. O resultado é que os minerais têm caráter fibroso, como mostrado na Figu
ra 22.54. Os minerais de amianto têm sido muito utilizados como isolantes 
térmicos, especialmente nas apl icações de alta temperatura, por causa da gran
de estabilidade qlúmica da estrutura de silicato. Além disso, as fibras podem 

Figura 22.54 Amostra de 
amianto de serpentina. Observe o 
aspecto fibroso desse mineral de 
si licato. 

ser tecidas em panos de amianto, que podem ser usadas para cortinas à prova de fogo e outras aplicações. Entre
tanto, a estrutura fibrosa dos minerais de amianto apresentam um risco à saúde. Fibras minl'tSculas de amianto pe
netram facilmente os tecidos macios, como os pulmões, onde podem causar doenças, até mesmo o câncer. O uso de 
amiantos como um material de construção comum foi, por isso, interrompido. 

Quando os quatro vértices de cada tetraedro de Si04 estivessem unidos a outros tetraedros, a estrutura esten
de-se em três dimensões. Essa união dos tetraedros forma o quartzo (Si02}, que foi representado bidimensional
mente na Figura 11.30(a). Como a estrutura é travada junta em uma rede tridimensional muito parecida à do 
diamante (Figura ll.41(a)}, o quartzo é mais duro que os silicatos do tipo fibras ou camadas. 

Vidro 

COMO FAZER 22.10 

O mineral crisolítn é um amianto não-carcinógeno baseado na estrutura de camadas mostrada na Figura 22.53(b). 
Além do tetraedro de silicato, o nuneraJ contém íons Mg2

• e 01-í. A análise do mineraJ mostra que existe1n 1,5 átomo 
de Mg por átomo de Si. Qual é a fórmula mais simples para a crísolita? 

Solução 

Análise: um mineral é descrito como tendo uma estrutura de camadas de silicatos com íons Mg2
+ e O~ para balancear a 

carga e 1,5 Mg por 1 Si. Pede-se escrever a f6rmula química para o mineral. 

Planejamento: como mostrado na Figura 22.53(b), a estrutura de camada de silicato é baseada no íon Si 20~2-. Prime
iro adicionamos Mg2

" para fornecer a razão Mg/Si apropriada. A seguir adicionamos íons OH- para a obtenção de um 
composto neutro. 

Resolução: a observação de que a razão Mg : Si é igual a l,5 é coerente com três íons Mg2
• por íon SL,.0 /-. A adição de 

três íons Mg2
+ daria Mg3(Si20 5)

4
'. Para atingirmos o balanço de cargas no mineral, devem existir quatro íons O~ por 

íon Si20 5
2
- . Portanto, a fórmula mais simples da crisolita é Mg3(Si20 6)(0H)4• 

PRATIQUE 

O íon ciclossilicato consiste em três tetraedros de silicato unidos e1n um anel. O íon contém três átomos de Si e nove 
átomos de O. Qual é a carga total no íon? 

Resposta: 6-

O quartzo nmde-se a aproximadamente 1.600 ºC, formando um líquido pegajoso. Durante a fusão, muitas liga
ções silício-oxigênio são quebradas. Quando o líquido é resfriado rapidamente, as ligações silício-oxigênio for
mam,-se novamente antes que os átomos sejam capazes de arranjá-los de n1aneira regular. Resultam em um sólido 
amorfo, conhecido como vidro de quartzo ou vidro de silica (veja a Figura 11.30). Muitas substâncias diferentes po
dem ser adicionadas a Si02 para fazer com que ele se funda a uma temperatura mais baixa. O vidro comum usado em 
janelas e garrafas é conhecido como vidro de barrilha e cal. Ele contém CaO e Na20 além de Si02 de areia. CaO e 
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Na20 são produzidos pelo aquecimento de dois produtos químicos baratos, a cal (CaC03) e a barrilha (Na2CO;i). 
Esses carbonatos decompõe-se a temperaturas elevadas: 

CaC03(s) --+ CaO(s) + C02(g) 

Na2C03(s) Na20(s) + C02(g) 

[22.101 l 

[22.102] 

Outras substâncias podem ser adicionadas ao vidro de barrilha e cal para produzir cor ou variar as proprieda
des do vidro de várias maneiras. A adição de CoO, por exemplo, produz a cor azu-lescura do 'vidro de cobalto'. A 
substituição de Na20 por K20 resulta em um vidro mais duro que tem alto ponto de fusão. A substituição de CaO 
por PbO resulta em um vidro de 'cristal de chumbo' mais denso com um índice de refração mais a i.to. O cristal de 
d1umbo é usado para utensílios de vidro decorativo; o maior índice de refração fornece a esse vidro aparência par
ticularmente brilhante. A adição de óxidos de não-metais, como 820 3 e P40 1cv que formam estruturas em rede rela
cionadas aos silicatos, também varia as propriedades do vidro. A adição de 820 3 cria um vidro com ponto de fusão 
mais a lto e maior habilidade de suportar variações de temperatura. Tais vidros, vendidos comercialmente sob as 
marcas registradas Pyrex® e Kimax®, são usados onde a resistência térmica ao choque são importantes, como em 
vidraria de laboratório ou de cafeteiras. 

Silicones 

Os silicones consistem em cadeias O - Si - O nas quais as posições de ligação restantes e.m cada silício são 
ocupadas por grupos orgânicos como CH3. 

H3Ç\ , cH3 H3\ , , cH3 H3\ . , cH3 

.. . ........_ --Si-_ --Si-_ --Si-_ --· .. 
o o o o 

Dependendo do comprimento da cadeia e do grau de ligações cruzadas entre as cadeias, os silicones podem 
ser materiais oleosos ou semelhantes à borracha. Os silicones não são tóxicos e tên1 boa estabilidade com relação ao 
calor, à luz, ao oxigênio e à água. São usados comercialmente em uma grande variedade de produtos, inclusive lu

brificantes, polidores de carro, seladores e calafetagem. Eles são usados tam-
3A bém em tecidos à prova d'água. Quando aplicados a um tecido, os átomos de 
s oxigênio formam ligações de hidrogênio com as moléculas na superffcie do te-
B cido. Os grupos orgânicos hidrofóbicos (repelentes de água) do silicone ficam 
13 expostos à interface com a àgua, agindo como uma barreira. 
AJ 

31 
Ga 
49 
ln 
81 
TI 

Figura 22.55 Estrutura do 
diborano (B2HJ. Doi.s dos átomos de 
H fazem a ponte entre os dois 
átomos de B, fornecendo um centro 
planar de B2H2 à molécula. Dois dos 
átomos de H re.stantes encontram-se 
em cada lado do centro de B2H21 
dando um ambiente de ligação 
aproximadamente tetraédrico ao 
redor dos átomos de B. 

22.11 Boro 

Nesse ponto, o boro é o único outro elemento deixado para se considerar 
no levantamento dos não-metais. O boro é o único elemento do grupo 3A 
que pode ser con$iderado não-metálico. O elemento tem estrutura de rede 
estendida. Seu ponto de fusão (2.300 ºC) é intermediário entre o do carbono 
(3.550 ºC) e o do silício (1.410 ºC). A configuração eletrônjca do boro é 
[He ]2s22p1

. 

Inúmeras moléculas contêm apenas boro e hidrogênio, uma família de 
compostos chamada boranos . O borano mais sin1ples é BH3. Essa molécula 
contém apenas seis elétrons de valência e é uma exceção à regra do octe
to. a» (Seção 8.7) Como resultado, BH:i reage com ele mesn10 para formar di
borano (B2HJ. Essa reação pode ser visualizada como tLma reação ácido-base 
de Lewis (Seção 16.11), na qual um par de elétrons ligantes em cada n1olécula de 
BH3 é doado para a outra. Como resultado, o diborano é uma molécula singular 
na qual os átomos de hidrogênio parecem formar duas ligações (Figura 22.55). 

Os á ton1os de hidrogênio compartilhados entre os dois átomos de boro 
compensam de certa forma a deficiência nos elétrons de valência ao redor de 
cada átomo de boro. Todavia, o diborano é uma molécula bastante reativa es
pontaneamente inflamável ao ar. A reação de B2H 6 com 0 2 é extremamente 
exotérmica. 
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!ili° = -2.030 kJ [22.103] 

Outros boranos, como o pentaborano(9) (B5f4), também são muito reativos. O decaborano (B10H 14) é estável ao 
ar à temperatura ambiente, mas sofre reação muito exotérmica com 0 2 a altas temperaturas. Os boranos têm sido 
explorados como combustíveis só.lidos para foguetes. 

O boro e o hidrogênio tambén1 formam uma série de ânions, chamados â11ions bornnos. Os sais do íon boroidre
to (BH 4 l são muito utilizados como agentes redutores. Esse íon é isoeletrônico de CH4 e NH4 •.A carga mais baixa 
do átomo central em BH4- significa que os hidrogênios de BH4- são 'hidrídricos', isto é, possuem carga parcial 11ega
tiva. Assim, não é de surpreender que os boroidretos sejam bons agentes redutores. O boroidreto de sódio (NaBH4 ) 

é normalmente usado como agente redutor para determinados compostos orgânicos. Você o encontrará novamen
te caso faça uma disciplina de química orgânica. 

O l"tnico óxido de boro importante é o óxido bórico (B20 J). Essa substância é o anidrido do ácido bórico, que po
demos escrever como H3B03 ou B(OH)3. O ácido bórico é um ácido tão fraco (K. = 5,8 x 10-10

) que as soluções de 
HB03 são usadas como colírio. Ao ser aquecido, o ácido bórico perde água pela reação de condensação similar à 
d escrita para o fósforo na Seção 22.8: 

[22.104] 

O ácido diprótico ~B407 é chamado ácido tetrabórico. O sal h.idratado de sódio, Na2840 7 .10H20, chamado bó
rax, ocorre en1 depósitos de lagos secos na Califórnia e também pode ser facilmente preparado a partir de ot1tros 
minerais de borato. As soluções de bórax são alcalinas, e a substância é usada em vários produtos de lavanderia e 
lim.peza. 

COMO FAZER ESPECIAL; Interligando os conceitos 

O composto inter-halogênio BrF~ é um liquido volátil cor de palha. O conlposto exibe apreciável conduti\ridade elétri
ca devido à auto-ionização. 

(a) Quais são as estruturas moleculares dos íons BrF2+ e BrF~-? (b) A condutividade elétrica de BrF3 diaunui coa1 o au
mento da temperatura. O processo de a uto-ionização é exotérmico ou endotérmico? (e) Uma característica qtúmica de 
BrF3 é que ele age como un1 ácido de Lewis mediante íons fluoreto. O que é esperado quando KBr é dissolvido e1n BrF3? 

Solução (a) O íon BrF1' tem um total de 7 + 2(7) -1 = 20 elétrons no nível de valência. A estrutura de Lewis para o 
íon é: 

Como existem quatro domínios de pares de e létrons ao redor do átomo central de Br, o arranjo resultante é tetraédri
co. C1110 (Seção 9.2) Unia vez que dois desses domínios estão ocupados por pares de elétrons ligantes, a geometria mo
lecular é não-linear. 

O íon BrF4- tem um total de 7 + 4(7) + 1 == 36 e létrons, levando à seguinte estrutura de Lev.•is: 
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Como existem seis domínjos de pares de elétrons ao redor do átomo central de Br nesse íon, o arranjo é octaédrico. 
Os dois pares de elétrons não-ligantes estão localizados em oposição no octaedro, levando a uma geometria molecular 
quadrática plana. 

(b ) A observação de que a condutividade dimjnui à medida que a temperatura aumenta indica que existem poucos 
íons presentes na solução a temperatura majs alta. Portanto, o aumento da temperatura faz com que o equilíbrio se 
desloque para a esquerda. De acordo com o princípio de Le ChâteHer, esse deslocamento inruca que a reação é exotér
mjca conforme prossegue da esquerda para a direita ogo (~ão 15.6). 

(e) Um ácido de Lewis é um receptor de pares de elétrons. - (Seção 16.11) Os íons fluoreto têm quatro pares de elé
trons na camada de valência e podem agir como uma base de Lewis (uo1 doador de par de elétrons). Assio"l, podemos 
visualizar a seguinte reação ocorrendo: 

F 
F "- . . . " . : p :~sr· ·. \"" F 

F-.ar·-F 

. " F F 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 22.1 A tabela periódica é útil 
para organizar e lembrar a química descritiva dos ele
mentos. Entre os elementos de determinado grupo, o ta
manho aumenta com o aun1ento do número atômico, e a 
eletronegatividade e a energia de ionização diminuem. 
O caráter não-metálico igt1ala-se à eletronegatividade, 
de forma que os e lementos mais não-metálicos são en
contrados na parte direita superior da tabela periódica. 
Entre os elementos não-metá licos, o primeiro membro 
de cada grupo difere drasticamente dos outros mem
bros; ele forma um máximo de quab·o ligações com ou
tros átomos e exibe tendência muito maior para formar 
ligações :rc que os elementos mais pesados esse grupo. 

Uma vez que 0 2 e H 20 são abundantes no mundo, 
focamos em dois tipos de reações importantes e gerais à 
medida que abordamos a química descritiva dos não-me
tais: reações de oxidação por 0 2 e reações de transferên
cia de prótons envolvendo H20 ou soluções aquosas. 

Seção 22.2 O hidrogênio tem três isótopos: prótio 
(: H.), deutério ( iH.) e trítio ( ~ H). O hidrogênio não é um 
membro de nenhum grupo periódico, apesar de ser ge-

ral.mente colocado acima do lítio. O átomo de hidrogê
nio pode perder um elétron, formando ~. ou ganhar 
um elétron, formando tr (o íon hidreto). Como a liga
ção H - H é relativamente forte, H2 é regularmente 
não-reativo, a menos que ativado por calor ou catalisa
dor. O hidrogênio forma uma ligação muito forte com o 
oxigênio, de forma que as reações de Hz com compostos 
co11tendo oxigênio em geral levam à formação de H20. 
Uma vez que as ligações em CO e C02 são ainda mais 
fortes que a ligação O - H, a reação de H20 com carbo
no ou detern1inados compostos orgânicos leva à forma
ção de H2• O íon ~(aq) é capaz de oxidar mui tos metais, 
levando aos íons metálicos e à forn1ação de Hz(g). A ele
trólise de água também forma H2(g). 

Os compostos binários de hidrogênio são de três ti
pos gerais: hidretos iônicos (formados por metais ati
vos), hidretos metálicos (formados por metais de transi
ção) e hidretos moleculares (formados por não-metais). 
Os hidretos iônicos contêm o íon tr; como esse íon é ex
tremamente básico, os hidretos iônicos reagem com a 
água para forma r H2 e Otr. 



Seções 22.3 e 22.4 Os gases nobres (grupo 8A) exi
bem uma reatividade química muito limitada por causa 
da excepcional estabilidade de suas co1úigurações ele
trônicas. Os fluoretos e óxidos de xenônio e KrF2 são os 
compostos mais bem estabeleàdos de gases nobres. 

Os halogênios (grupo 7 A) ocorrem como moléculas 
diatômicas. Eles têm as e letronegatividades mais altas 
dos elementos em cada período da tabela periódica. To
dos, com exceção do flúor, exibem estados de oxidação 
variando de-1 a +7. O flúor é o elemento mais eletrone
gativo, logo ele está restrito aos estados de oxidação O e 
- 1. O poder oxidante do elemento (a tendência em for
mar o estado de oxidação -1) diminui à medida que 
descemos no grupo. Os haletos de hidrogênio estão en
tre os compostos 01ais úteis desses elementos; esses ga
ses dissolvem-se em água para formar ácidos halídricos, 
como HCI(nq ). O áàdo fluorídrico reage com a sílica e é, 
conseqüentemente, usado para gravar em vidros. Os 
inter-halogênios são compostos forn1ados entre dois 
halogênios diferentes. O cloro, o bromo e o iodo for
mam uma série de oxiácidos, na qual o átomo de halo 
gênio está em estado de oxidação positivo. Esses com
postos e seus oxiânions assoàados são agentes oxidantes 
fortes. 

Seções 22.5 e 22.6 O oxigênio tem dois alótropos, 0 2 

e 0 3 (ozônio). O ozônio é instável comparado a 0 2; é um 
agente oxidante mais forte que 0 2. Muitas reações de 0 2 

levam a óxidos, compostos nos quais o oxigênio está em 
estado de oxidação -2. Os óxidos solúveis de não-me
tais geralmente produze1n soluções aquosas ácidas; 
são chamados anidridos ácidos ou óxidos ácidos. Em 
contraste, os óxidos metálicos produze1n soluções bási
cas e são chamados anidridos básicos ou óxidos bási
cos. Mtútos óxidos metálicos insolúveis em água 
dissolvem-se em ácidos, acompanhados pela formação 
de H20. Os peróxidos contêm Ugações O - O e oxigê
nio em estado de oxidação-1. Os peróxidossão ir1stáve
is, decompondo-se em 0 2 e óxidos. Em tais reações os 
peróxidos são simultaneamente oxidados e reduzidos, 
processo chamado desproporcionamento. Os superó
xidos contên1 o íon 0 2• no qual o oxigênio está em esta
do de oxidação - t. 

O enxofre é o mais importante dos outros elementos 
do grupo 6A. Ele tem várias formas alotrópicas; a mais 
estável à temperatura ambiente co11siste em anéis 58. 

O enxofre forma dois óxidos, 502 e 5031 ambos inlpor
tantes poluentes atmosféricos. O trióxido de enxofre é o 
anidrido do ácido sulfúrico, o composto de enxofre 
mais inlportante e o produto químico mais produzido 
industrialmente. O ácido sulfúrico é um ácido forte e 
um bom agente desidratante. O enxofre também forma 
vários oxiânions, incluindo os íons 503

2
- (sulfi to), 504

2
-

(sulfato) e 520 3
2
- (tiossulfato). O enxofre é er1contrado 

combinado com muitos metais como su lfeto, no qual o 
enxofre está em estado de oxidação -2. Esses compostos 
geralmente reagem com ácidos para formar sulfeto de 
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hidrogênio (H 2S), que tem odor semell1ante ao de um 
ovo podre. 

Seções 22.7 e 22.8 O nitrogênio é encontrado na na
tureza como moléculas de N2• O nitrogênio molecuJar é 
qttimicamente muito estável por causa da forte ligação 
N == N. Ele pode ser convertido em amônia pelo pro
cesso de I-Iaber; un1a vez que a amônia é preparada, eJa 
pode ser convertida em uma variedade de compostos 
diferentes que exibem estados de oxidação do nitrogê
nio variando entre -3 e +5. A mais importante conver
são industria] de amônia é o processo de Ostwald, no 
qual a amônia é oxidada a ácido nítrico (HN03). O ni
trogênio tem três óxidos importantes: óxido nitroso 
(N20), óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NOi). 
O ácido nitroso (HN0 2) é um ácido fraco; sua base con
jugada é o íon nitri to (N02-). Outro composto de nitro
gênio importante é a hidrazina (NifIJ. 

O fósforo é o mais importante dos elementos restan
tes do grupo SA. Ele ocorre na natureza na forma de mi
nerais fosfáticos. O fósforo tem vários alótropos, 
inclusive o fósforo branco que consiste em tetraedros P4• 

Na reação com os haJogênios, o fósforo forma os triale
tos (PX3) e penta-haletos (PX5) . Esses compostos sofrem 
hidrólise para produzir um oxiácido de fósforo e HX. 
O fósforo forma dois óxidos, P40 6 e P40 10• Seus ácidos 
correspondentes, o ácido fosforoso e o ácido fosfórico, 
sofrem reações de condensação quando aquecidos. 
Os compostos de fósforo são importantes na bioqui
mica e como fertilizantes. 

Seções 22.9 e 22.10 O carbono tem três alótropos: dia
mante, grafite e fulereno. As formas amorfas de carbono 
incluem carvão ativo, carbono preto e coque. O carbo
no forma dois óxidos comuns, CO e C02• As soluções 
aquosas de C02 produzem ácido diprótico fraco ácido 
carbônico (H2C03), que é ácido pai d.os sais hidrogeno
carbonato e carbonato. Os compostos binários de carbo
no são chamados carbetos. Os carbetos podem ser 
iônicos, intersticiais ou covalentes. O carbeto de cálcio 
(CaCi) contém o íon fortemente básico acetileno (C/ l, 
que reage com água para formar acetileno. O utros com
postos de carbono inlportantes incluem o cianeto de hi
drogênio (HCN) e seus sais cianeto correspondentes, 
bem como o dissulfeto de carbono (CS2). O carbono for
ma também grande número de compostos orgânicos, 
abordados no Capítulo 25. 

Os outros elementos do grupo 4A mostram grande 
diversidade nas p ropriedades físicas e químicas. O silí
cio, o segundo elemento mais abundante, é um semi
condutor. Ele reage com C~ para formar SiC14, Lun 

líquido à temperatura ambiente. O silício forma liga
ções Si - O fortes e ocorre em uma variedade de mine
rais silicatos. Os silicatos consistem em tetraedros de 
SiO.., unidos eo1 seus vértices para formar cadeias, ca
madas ou estruturas trid imensionais. O silicato tridi
mensional mais comum é o quartzo (Si02). O vidro é 
uma forma amorfa (não-cristalina) de Si02• Os silicones 
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contêm cadeias O - Si - O com grupos orgânicos liga
dos aos átomos de Si. Da mesma forma que o silício, o 
germânio é um metalóide; o estanho e o chumbo são 
metálicos. 

Seção 22.11 O boro é o único elemento do grupo 3A 
que é um não-metal. Ele forma uma variedade de 
con1postos com o hidrogênio, chamados boroidretos 

Exercícios 

Tendências periódicas e reações químicas 

22.1 Identifique cada um dos seguintes elementos como me
tal, não-metal ou metalóide: (a) antimônio; (b) estrôn
cio; (e) cério; (d ) selênio; (e) ródio; (f) criptônio. 

22.2 Identifique cada um dos seguintes elementos como n1e
tal, não-metal ou metalóide: (a) rênjo; (b) arsênio; (c) ar
gônio; (d) zircónio; (e) telúrio; (f) gálio. 

22.3 Considere os elementos Li, K, C I, C, Ne e Ar. Selecione 
o elemento dessa lis ta que (a) é mais eletronegativo; 
(b) tent maior caráter 1netálico; (c) forma um íon posi
tivo mais facilmente; (d) tem o menor ra io atômico; (e) 
forma ligações rr mais facilmente. 

22.4 Considere os elementos O, Ba, Co, Be, Br e Se. Selecio
ne o elemento dessa lista que (a) é mais eletronegativo; 
(b) exibe um estado de oxidação máximo de +7; (e) per
de um elétron mais facilmente; (d) forma ligações n 
mais facilmente; (e) é um metal de transição. 

22.5 Explique as segu intes observações: (a) O composto de 
fluoreto mais alto formado pelo nitrogênio é NF.;v en
q uanto o fósforo fonna PF5 facilmente. (b) Apesar de 
CO ser um composto conhecido, SiO não existe sob 
condições normais. (c) AsH3 é um agente redutor mais 
forte que NH3• 

Hidrogênio, gases nobres e halogênios 

22. 9 (a) Dê os nomes e os símbolos químicos para os três isó
topos do hidrogênio. (b) Liste os isótopos em ordem 
decrescente de abundância natural. 

22.10 Qual isótopo do hidrogênio é radioativo? Escreva a 
equação nuclear pa ra o decaimen to radioativo desse 
isótopo. 

22.11 Por que o hidrogênio é freqüentemente colocado no 
grupo lA ou 7 A da tabela periódica? 

22.12 Por que as propriedades do hidrogênio são diferentes 
tanto daquelas dos elementos do grupo lA quanto das 
dos elementos do grupo 7 A? 

22.13 Faça a equação balanceada para a preparação de~ 
usando: (a) Mg e u1n ácido; (b) carbono e vapor; (c) nle
tano e vapor. 

22.14 Liste (a) três n1eios comerciais de produção do H 2; 

(b) três usos industriais do H 2• 

22.15 Complete e faça o balanceamento das seguintes equa
ções: 
(a) NaH(s) + H20(/) --+ 
(b) Fe(s) + H1S04(nq) --+ 

(c) Hz(x) + Br2(g) -~ 

ou boranos. O diborano (B2H6) tem uma estrutura sin
gular com dois átomos de hidrogênio que fazem uma 
ponte entre os dois átomos de boro. Os boranos reagem 
com o oxigênio para formar óxido bórico (620 3), no qual 
o boro está em estado de oxidação +3. O óxido bórico é o 
anjdrido do ácido bórico (H3B03). O ácido bórico sofre 
reações de condensação facilmente. 

22.6 Explique as seguintes observações: (a) HN03 é um 
agente oxidante mais forte que H 3P04• (b) O silício 
pode formar un1 ion com seis átomos de Aúor, SiF6

2
- , 

enquanto o carbono é capaz de se ligar a un1 máxin10 de 
quatro, CF4• (c) Exjste1n três compostos formados pelo 
carbono e hidrogênio que contêm dois átomos de car
bono cada (C2.H2, C2H4 e C2HJ, enquanto o siHcio forma 
apenas um composto semelhante (Si2t4). 

22.7 Complete e faça o balanceamento das seguintes equa
ções: 
(a) LiN3(s) + H20(/) --> 
(b) C3I-l70H(/) + Oig) --+ 

(c) NiO(s) + C(s) -~ 
(d) AlP(s) + 1:-120(/) --+ 

(e) Na2S(s) + HCl(aq) --+ 
22.8 Complete e faça o balanceamento das seguintes equa

ções: 
(a) Na0CH3(s) + H20(/) --+ 
(b) CuO(s) + HN03(nq) - -+ 

(e) W03(s) + H2(g) - -+ 
(d ) NH20H(/) + 0 2(g) -~ 
(e) Al~c;(s) + H20(/) --+ 

(d) Na(/)+ H2(g) --+ 
(e) PbO(s) + H2(g) --+ 

22.16 Faça equações balanceadas para cada uma das seguin
tes reações (aJgun1as dessas são similares às reações 
mostradas no capítulo). (a) O alumí.nio metálico reage 
com ácidos para formar gás hidrogênio. (b) O vapor rea
ge com magnésio metálico para produzir óxido de 
magnésio e hidrogênio. (c) O óxido de manganês(fV) é 
reduzid o a óxido de manganês(O) por gás hidrogênio. 
(d) O hidreto de cálcio reage com água para gerar gás 
hidrogênio. 

22.17 Identifique os seguintes hidretos como iônicos, metáU
cos ou moleculares: (a) B2Hc;; (b ) RbH; (e) Th~H,5• 

22.18 Identifique os seguintes hidretos como iônicos, metáli
cos ou moleculares: (a) BaH2; (b) H 2Te; (c) TiH1•7• 

22.19 Por que o xenônio forma compostos estáveis com Aúor, 
e não forma com argônio? 

22.20 Por que os gases nobres foram a última família de ele
mentos a ser descoberta? 

22.21 Escreva a fórmula química para cada um dos seguintes 
compostos e indique o estado de oxidação do halogênio 



ou do átomo de gás nobre em cada um: (a) íon bromato; 
(b) ácido iodrfdrico; (e) trifluoreto de bron10; (d) hipo
clorito de sódio; (e) ácido perclórico; (f) tetrafluoreto de 
xenônio. 

22.22 Escreva a fórmula química para cada uni dos seguintes, 
itens e indique o estado de oxidação do halogênio ou 
do átomo de gás nobre en1 cada um: (a) hipobromito 
de cálcio; (b) ácido brômico; (e) trióxido de xenônio; 
(d) íon perclorato; (e) ácido iodoso; (0 pentafluoreto de 
iodo. 

22.23 Dê 11on1e aos seguintes compostos: (a) KOO:Y (b) Ca(TO:J2; 

(c) AIO:V (d) HBró:V (e) H,J.Oi,; (f) XeP4• 

22.24 Dê nome aos seguintes compostos: (a) Fe(CIO:J:Y (b) 
HCI02; (c) XeFi,; (d ) BrF5; (e) XeOF4; (f) HI03 (nomeie 
como um ácido). 

22.25 Explique cada unia das seguintes observações: (a) À tem
peratura ambiente, 12 é um sólido, Br2 é i.1m líquido e Cl2 e 
F2 são gases. (b) F2 não pode ser preparado por oxidação 
eletrolítica de soluções aquosas de F. (e) O ponto de ebu
lição de HF é ben1 mais alto que os dos outros haletos de 
hidrogênio. (d) Os halogênios diminuem seu poder de 
oxidação na ordem F2 > 0 2 >Br1 > 12. 

22.26 Explique as seguintes observações: (a) Para u1n dado 
estado de oxidação, o poder ácido do oxiácido em so
lução aquosa diminui na ordem cloro> bromo> iodo. 

Oxigênio e e lementos do g rupo 6A 

22.31 

22.32 

22.33 

22.34 

22.35 

22.36 

(a) Liste três usos industriais de 0 2• (b) Liste dois usos 
industriais de O~. 
Dê a estrutura do ozônio. Explique por 9ue o compri
mento da ligação O - O no ozônio (1,28 A) é maior que 
em 0 2 (l,21 Á). 
Complete e faça o balanceamento das seguintes equa
ções: 
(a) CaO(s) + H20(/) --+ 
(b) Al20 3(s) + ff(nq) -~ 
(e) Na20 2(s) + H20(/) --+ 

(d) N20 3(g) + H20(/) --+ 
(e) K02(s) + H 20(/) --+ 

(f) NO(g) + 0 3(g) -~ 
Escreva equações balanceadas para cada uma das se
guintes reações. (a) Quando o óxido de mercúrio(ll) 
for aquecido, ele se decompõe para formar 0 2 e mercú
rio metálico. (b) Quando o nitrato de cobre(Il) for 
aquecido intensamente, ele se decompõe para formar 
óxido de cobre(II), dióxido de nitrogênio e oxigênio. 
(e) O sulfeto de cliumbo(IJ), PbS(s), reage com o ozônio 
para formar PbSO~(s) e 0 2(g). (d) Ao ser aquecido ao 
ar, ZnS(s) é convertido em ZnO. (e) O peróxido de po
tássio reage com C01(g) para produzir carbonato de 
potássio e 0 2 
Determine se cada um dos seguintes óxidos é ácido, 
básico, anfótero ou neutro: (a) CO; (b) C02; (e) CaO; 
(d ) Al20 3• 

Selecione o m.embro mais ácido de cada um dos se
guin tes pares: (a) Mn20 7 e Mn01; (b) SnO e Sn02; 

(e) 502 e 503; (d) Si02 e 502; (e) Ga20 1 e ln20 3; (f) 

502 e Se02. 
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(b) O ácido fluorídrico não pode ser guardado em gar
rafas de vidro. (e) 1-Il não pode ser preparado por trata
mento de NaT com ácido sulfúrico. (d) O inter-halogênio 
ICJ3 é conhecido, mas BrCl3 não é. 

22.27 Escreva equações balanceadas para cada uma das se
guintes reações (algumas das quais são semelhantes, 
mas não idênticas às reações mostradas neste capítulo): 
(a) o bromo forma íon hipobromito pela adição de base 
em solução aquosa. (b) O cloro reage con1 uma solução 
aquosa de iodeto de sódio. 

22.28 Escreva equações balanceadas para cada uma das se
guintes reações (algumas das quais são sin1ilares, 1nas 
não idênticas às reações mostradas neste capítulo): 
(a) O brometo de hidrogênio é produzido por aqueci
mento de brometo de cálcio com ácido fosfórico. (b) O 
fluoreto de hidrogênio aquoso reage com carbonato de 
cálcio sólido, formando fluoreto de cálcio insolúvel em 
água. 

22.29 Determine as estruturas geométricas das seguintes 
espécies: (a) lCl4-; (b ) CIO; ; (c) H 5106Í (d) XeF2. 

22.30 O composto inter-halogênio BrF3(l) reage com o fluore
to de antimônio(V) para formar o sal (BrF/ )(SbF6"). 

Escreva a estrutura de Lewis para o cátion e o ânion 
dessa substância, bem como descreva a provável estru
tura de cada uma. 

22.37 Escreva a fórmula química para cada um dos seguintes 
coai postos e indique o estado de oxidação do elemen
to do grupo 6A em cada um: (a) trióxido de selênio; 
(b) tioss LLlfato de sódio; (e) tetrafluoreto de enxofre; 
(d) sulfeto de hidrogênio; (e) ácido sulfuroso. 

22.38 Escreva a fórmula química para cada um dos seguintes 
compostos e indique o estado de oxidação do elemento 
do grupo 6A em cada um deles: (a) ácido selenoso; (b) hi
drogenossulleto de potássio; (c) telureto de hidrogênio; 
(d) dissulfeto de carbono; (e) sulfato de cálcio. 

22.39 Em solu~ão aquosa, o sulfeto de hidrogênio reduz (a) 
Fe3

' a Fe ·; (b) Br2 a Br·; (e) Mn04- a Mn2
• ; (d) HN03 a 

NOz· Em todos os casos, sob condições apropriadas, o 
produto é o enxofre elementar. Escreva uma equação 
iônica líquida para cada reação. 

22.40 Uma solução aquosa de 502 reduz (a) KMn04 aquoso 
a MnS04(s); (b) K2Cr20 7 aquoso ácido a Cr3

• aquoso; 
(e) Hg2(N03)i a mercúrio metálico. Escreva equações 
balanceadas para essas reações. 

22.41 Escreva a estrutura de Le~vis para cada uma das se
guintes espécies e indique as respectivas estruturas: 
(a) Se03

2
- ; (b) S2Clz; (e) ácido clorossulfônico, HS03CI 

(o cloro está ligado ao enxofre). 
22.42 O íon 5p5- é forn1ado quando SF4(g) reage com sais de 

fluoreto contendo grandes cátions, como CsF(s). Dese
nhe a estrutura de Lewis para SF4 e SF;-, bem como 
determine a estn1tura molecular de cada um. 

22.43 Escreva uma equação balanceada para cada uma das 
segLúntes reações: (a) O dióxido de enxofre reage com 
a água. (b) O suUeto de zinco sólido reage com o áci
do clorídrico. (c) O enxofre elementar reage com o íon 
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sulfeto para fom1ar o tiossulfato. (d) O trióxido de en
xofre dissolve-se em ácido sulfúrico. 

22.44 Escreva uma equação balanceada para cada uma das 
seguintes reações. (Você pode ter de s upor um ou mais 
dos produtos da reação, mas deve ser capaz de 
fazê-lo razoavelmente, co111 base no estudo deste capí-

Nitrogênio e e lementos do g rupo SA 

22.45 Escreva a fórn1ula química para cada um dos seguintes 
compostos e indique o estado de oxidação do nitrogê
nio em cada um: (a) nitrito de sódio; (b) amônia; (c) 
óxido nitroso; (d) cianeto de sódio; (e) ácido nítrico; 
({)dióxido de rútrogênio. 

22.46 Escreva a fórmula química para cada um dos seguintes 
compostos e indique o estado de oxidação do nitrogê
rúo em cada um: (a) ácido nitroso; (b) hidrazina; (c) cia
neto de potássio; (d) 1útrato de sódio; (e) cloreto de 
amônio; (f) nitrito de lítio. 

22.47 Escreva a estrutura de Lewis para cada uma das se
guintes espécies e descreva suas geometrias: (a) NH4 • ; 

(b) HNO;i; (e) N 20; (d) N02• 

22.48 Escreva a estrutura de Lewis para cada uma das se
guintes espécies e descreva as respectivas geometrias: 
(a) HN02; (b) N; ; (c) N1H;'; (d) No; . 

22.49 Complete e faça o balanceamento das seguintes equa
ções: 
(a) Mg3N2(s) + H20(/) --o 

(b) NO(g) + 0 2(g) --o 
(c) N2Ü 5(g) + H20(f) --+ 

(d) NH3(nq) + H+(nq) --o 

(e) N 2H 4(/) + 0 2(g) --+ 

22.50 Escreva equações iônicas liquidas para cada uma das 
seguintes reações: (a) O ácido nítrico diluído reage com 
zinco metálico com formação de óxido nitroso. (b) O 
ácido 1útrico concentrado reage com o enxofre com for
mação de dióxido de nitrogênio. (e) O ácido nítrico con
centrado oxida o dióxido de enxofre com formação de 
óxido nítrico. (d) A hidrazi:na é queimada em excesso 
de gás flúor, fonllando ·NF3• (e) A hidrazina reduz 
ero/ ·a Cr(OH)4- em base (a h.idrazina é oxidada a N 2). 

22.51 Escreva as semi-reações completas balanceadas para 
(a) a redução do íon nitrato a N 2 em solução ácida; (b) a 
oxidação de NH~ • a N 2 em solução ácida. Qual é o po
tencial padrão de redução em cada caso? (Veja a Figura 
22.30.) 

Carbo no, outros elem e ntos do grupo 4A e boro 

22.59 Dê as fórmu las químicas para (a) ácido cianídrico; 
(b) Carborundum T M; (e) carbona to de cálcio; (d) ace
tileto de cáJcio. 

22.60 Dê as fórmulas químicas para (a) ácido carbônjco; 
(b) cianeto de sódio; (e) hidrogenocarbonato de po
tássio; (d) acetileno. 

22.61 Escreva a estrutura de Lewis para cada uma das se
guintes espécies: (a) CN-; (b) CO; (c) C2

2
·; (d) CS2i 

<e> C02; co co/-. 

tulo.) (a) O seleneto de hidrogênio pode ser preparado 
pela reação de uma solução aquosa ácida em seleneto 
de alumínio. (b) O tiossulfato de sódio é usado para re
mover o excesso de C~ de tecidos branqueados con1 
cloro. o íon tiossulfato forro.aso/ · e enxofre elen1entar, 
enquanto Cl2 é reduzido a cr. 

22.52 Escreva as semi-reações completas balanceadas para 
(a) a redução do íon nitrato a NO em solução ácida; 
(b) a oxidação de HN02 a N02 em solução ácida. Qual 
é o potencial-padrão de redução em cada caso? (Veja a 
Figura 22.30) 

22.53 Esa·eva as fórmulas para os seguintes compostos e 
indique o estado de oxidação do elemento do grupo SA 
em cada um deles: (a) ácido ortofosfórico; (b) ácido ar
senoso; (c) SlLifeto de antimônio(Ill); (d) diidrogenofos
fato de c.ilcio; (e) fosfito de potássio. 

22.54 Escreva as fórmulas para os seguintes compostos e 
indique o estado de oxidação do e len1ento do grupo 
SA em cada um: (a) ácido fosforoso; (b) ácido pirofosfó
rico; (e) tricloreto de antimônio; (d) a.rseneto de magné
sio; (e) pentóxido de fósforo. 

22.55 Esclareça as seguintes observações: (a) o fósforo forma 
un1 pentacloreto, aias o nitrogênio não. (b ) H 3P02 é un1 
ácido monoprótico. (e) Sais fosfônio, comPI-J4C l, podem 
ser formados sob condições arúdras, mas não podem ser 
preparados em solução aquosa. (d) O fosfóro branco é 
extremamente reativo. 

22.56 Esclareça as seguintes observações: (a) H}'03 é um áci
do diprótico. (b) O ácido nftrico é um ácido forte, en
quanto o ácido fosfórico é fraco. (e) A rocl1a fosfática é 
ineficiente como fertilizante de fosfato. (d) O fosfóro 
não existe à temperatura ambiente como moléculas 
diatômicas, mas o nitrogênio sim. (e) As soluções de 
Na3P04 são bem básicas. 

22.57 Escreva uma equação balanceada para cada uma das 
seguintes reações: (a) a preparação do fósforo branco a 
partir de fosfato de cálcio; (b) a hidrólise de PCly (c) a 
preparação de P03 a partir de P4• 

22.58 Escreva uma equação balanceada para cada uma das 
seguintes reações: (a) a hidrólise de PC!~ (b) a desidra
tação do ácido ortofosfórico para forn1ar ácido pirofos
fórico; (e) a reação de P40 10 com a água. 

22.62 Indique a geometria e o tipo de orbitais híbridos usa
dos por cada átomo de carbono nas seguintes espécies: 
(a) C H3C == CH; (b) NaCN; (c) CS2; (d) C2H ; . 

22.63 Complete e faça o balanceamento das seguintes equações: 
ó 

(a) ZnC03(s) - -
(b) BaC2(s) + H20(1) --o 

(c) C2J-I4(g) + 0 2(g) - -
(d) CH30H(/) + 0 2(g) --o 
(e) NaCN(s) + HCl(nq) --o 



22.64 Complete e faça o balanceamento das seguintes equações: 
(a) C02(g) + OI-r(nq) -~ 
(b) NaHC03(s) + H :(nq) _ _. 
(c) CaO(s) + C(s) --+ 
(d) C(s) + H20(g) 

0 

(e) CuO(s) + CO(g) _ _. 
22.65 Escreva uma equação balanceada para cada uma das se

guintes reações: (a) o cianeto de hidrogênio é preparado 
comercialn1ente pela passagem da mistura de metano, 
amônia e ar sobre um catalisador a 800 "C. A água é um 
subproduto da reação. (b) O bicarbonato de sódio reage 
com ácidos para produzir gás dióxido de carbono. (c) Quan
do o carbonato de bário reage ao ar com o dióxido de enxo
fre, forma-se sulfato de bário e dióxido de carbono. 

22.66 Escreva uma equação balanceada para cada uma das 
seguintes reações: (a) a queima do magnésio metálico 
em uma atmosfera de dióxido de carbono reduz C02 a 
carbono. (b) Na fotossíntese, a energia solar é usada 
para p roduzir glicose (C6H 120 6) e 0 2 a partir do djóxido 
de carbono e água. (e) Quando os sais de carbonato se 
dissolvem em água, eles produzem soluções básicas. 

22.67 Escreva as fórmulas para os segumtes compostos, e in
dique o estado de oxidação do elemento do grupo 4A 
o u do boro em cada um: (a) ácido bórico; (b) tetrabro
meto de silício; (e) cloreto de chumbo(ll); (d) tetrabora
to de sódio decaidratado (bórax); (e) óxido bórico. 

22.68 Escreva as fórmulas para os seguintes compostos e in
dique o estado de oxidação do elemento do grupo 4A 
o u do boro en1 cada um: (a) d ióxido de sil ício; (b) tetra
cloreto de germânio; (e) boroidreto de sódio; (d) cloreto 
estanoso; (e) diborano. 

22.69 Selecione o membro do grupo 4A que melhor se encai
xa em cada uma das seguintes descrições: (a) forma o 

Exercícios adicionais 

22.75 Com suas próprias palavras, defina os seguintes ter
mos: (a) isótopo; (b ) alótropo; (e) desproporcionamen
to; (d) inter-halogênio; (e) processo Prasch; (f) processo 
Ostwald; (g} reação de condensação. 

22. 76 (a) Quantos gramas de H-i podem ser armazenados em 
10,0 lb da liga de FeTi se o hidretode FeTiH2 for formado? 
(b) Qual volume essa quantidade de H 2 ocupa a CTP? 

22.77 Começando por 0 20, sugira preparações de (a) ND;i; 
(b) D2S04; (e) NaOD; (d) DNO~ (e) CzDz; (f) OCN. 

22.78 Apesar de os íons C I0 4- e 104 serem conhecidos há 
muito tempo, BrO~- não foi sintetizado até 1965. O íon 
foi s intetizado pela oxidação do íon bromato com difluo
reto de xenônio, produzindo xenônio, ácido fluorídrico 
e o íon perbromato. Escreva a equação balanceada para 
essa reação. 

22.79 Quais das seguintes substâncias se queimarão em oxi
gênio: SiH.1; Si02; CO; C02; Mg; CaO? Por que algwnas 
dessas substâncias não se queimarão em oxigênio? 

22.80 Escreva uma equação balanceada para a reação de cada 
um dos seguintes compostos com água; (a) S02(g); (b) 
C120(g); (c) Na20(s); (d) BaC2(s); (e) RbOz(s); (f) 
Mg3N2(s); Cg} Na20 2(s); (h) NaH(s). 

22.81 Qual é o anidrid o para cada um dos seguintes ácidos: 
(a) H2SO~ {b) HCIO_y (c) HNOz; (d) H2CO~ (e) H3P04? 
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óxido mais ácido; (b) é mais comumente encontrado no 
estado de oxidação +2; (c) é um componente da areia. 

22.70 Selecione o membro do grupo 4A que melhor se encai
xa ein cada uma das seguintes descrições: (a ) forma ca
deias de maior extensão; (b) forma o óxido mais básico; 
(c) é uni metalóide que pode forn1ar íons 2+. 

22.71 Qual a fórmula en1pírica e a carga unitária estão asso
ciadas a cada um dos tipos estruturais: (a) tetraedros de 
Si0 4 isolados; (b) tln1a estrutura de cadeia de te traedros 
de Si04 unidos nas extremidades às unidades adjacen
tes; (e) uma estrutura consistindo em tetraedros unidos 
nas extremidades para formar um anel de seis mem
bros de átomos alternados de Si e O? 

22.72 Dois ânions de silicato são conhecidos nos quais a liga
ção do tetraedro forma um anel fechado. Um desses 
ânions de silicato cíclico contém três tetraedros de sili
cato, unidos em um anel. O outro contém seis tetrae
dros de silicato. (a) Faça um esboço desses ãnions de 
silicato cíclico. (b) Determine a fórmula e a carga de 
cada um dos ânions. 

22.73 (a) De que modo a estrutura do diborano (B2H~) difere 
da estrutura do etano (C2H6)? (b) Usando os conceitos 
abordados no Capítulo 8, explique por que o d iborano 
adota aquela geometria. (c) Qual a importância da afir
mativa de que os á tomos de hidrogênio no diborano 
são descritos como hidrídricos? 

22.74 Escreva uma equação balanceada para cada uma das 
seguintes reações: (a) O diborano reage com água para 
formar ácido bórico e hidrogênio molecular. (b) Com o 
aquecimento, o acido bórico sofre uma reação de con
densação para forn1ar ácido tetrabórico. (e) Óxido de 
boro se dissolve em água para produzir un1a solução de 
ácido bórico. 

22.82 O enxofre elementar é capaz de reagir sob condições 
apropriadas com Fe, F2, 0 2 ou H2• Escreva as equações 
balanceadas para descrever essas reações. Em q uais 
reações o enxofre está agindo como um agente redutor 
e em quais, como um agen te oxidante? 

22.83 Uma indústria de ácido sulfúrico produz certa q uan
tidade considerável de calor. Esse calor é usado para 
gera r eletricidade, o que ajuda a reduzir os custos ope
racionais. A sú1tese de H2S04 consiste em três processos 
químicos principais: (1) oxidação de S a SOú (2) oxida
ção de 502 a SO;i; (3) dissolução de 503 ea1 Hz$04 e sua 
reação com água para formar H2S04• Se o terceiro pro
cesso produz 130 kJ / mol, quru1to calor é produzido na 
preparação de um molde H1S04 a partir de um mol de 
S? Quanto calor é produzido na p reparação de u111a to
nelada de Hz$0 4? 

22.84 (a) Qual é o estado de oxidação de P cm PO t e de N em 
N03-? (b) Por que N não forma um íon N4 estável se
melhante ao P? 

22.85 (a) Que aspecto estrutural as moléculas de P4, P40 6 e 
P40 10 têm em comum? Qual é o aspecto estrutural co
mum a todos os ácidos contendo fósforo? (b) Trimeta
fosfato de sódio (Na3P30 9) e t:rin1etafosfato de sódio 
(Na4P40 12) são usados como agentes de amaciamento 
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da água. Eles contêm íons P30 9
3
- e P40 12 "-,respectiva

mente. Proponha estruturas razoáveis para esses íons. 
[22.86) (a) Calcule a distância P - P em P40 6 e P40 10 a partir 

dos seguintes dados: o ângulo de ligação P - O - P 
para P40 6 é127,5°, enquanto para P40 10 é 124,sn. Adis
tância P - 0 (para os oxigênios em ponte) é 1,65 Â etn 
P40 ó e 1,60 Â em P40 m (b) Racionalize as distâncias re
lativas de ligação P - P nos dois compostos. 

22.87 O germânio ultrapuro, assim como o silício, é usado em 
semicondutores. O germ.1nio de pureza 'normal' é pre
parado pela redução em alta temperatura de Ge02 com 
carbono. O Ge é convertido em GeCl~ pelo tratamento 
com 0 2 e, então, purificado por destilação; Gt.{::14é hidro
lizado em água para Ge02 e reduzido à forma elementar 
com 1-4. O elemento é, depois, refinado por 1..ona. Escreva 
uma equação química balanceada para cada uma das 
transfom1ações qwn1icas no curso da formação do Ge uJ
trapuro a partir de Ce02• 

22.88 Complete e faça o balanceamento das seguintes equações: 
(a) Mn04- (nq) Hi02(11q) + W(nq) --+ 
(b) Fe2' (nq) + H20 2(11q) --+ 
(c) r(nq) + ~02(nq) + H'(nq) --+ 

Exercícios cumulat ivos 

22.91 Qual é a pressão do gás formado quando 0,500 g de 
Xe03 se decompõe completamente em elementos livres 
a 30 ºCem um volume de 1,00 L? 

[22.92) Usando os dados termoquímicos da Tabela 22.1 e do 
Apêndice C, calcule as entalpias médias d a ligação 
Xe- F em XeF2, XeF4 e XeP61 respectivamente. Qual é 
a io1portância da tendência nessas grandezas? 

22.93 O gás hidrogênio tem calor de combustão mais alto 
que o gás nat1Lral com base na massa, mas não com 
base no volLLme. Assim, o hidrogênio não é co1npetiti
vo com o gás natural como um combustível transpor
tado a longas distâncias por oleodutos . Calcule o calor 
de coo1bustão de~ e Cl-!4 (o principal componente do 
gás natural) (a) por molde cada; (b) por gran1a de cada; 
(c) por metro cúbico de cada na CTP. Suponha H20(/) 
como um produto. 

22.94 A solubilidade de Cl2 em 100 g de água na CTP é 
310 cn13

. Suponha que essa quantidade de Cl1 seja 
dissolvida e equilibrada como segue: 
Cl2(nq) + H20(1) Cr(aq) + HCIO(nq) + l-T' (nq) 
Se a constante de equilibrio para essa reação for 4,7 x 
10""1, calcule a concentração no equilíbrio de HClO for
mada. 

22.95 O oxigênio dissolvido presente en1 qualquer caldeira 
de vapor de alta temperatura e altamente pressuriza
da pode ser extremam ente corrosivo às suas partes 
metálicas. A hidrazina, que é completamente miscível 
em água, pode ser adicionada para reinover o oxigê
nio por reagir co1n ele para formar nitrogênio e água. 
(a) Escreva a equação balanceada para a reação e11tre a 
hidrazina gasosa e o oxigênio. (b ) Calcule a variação 
de entalpia que acompanha essa reação. (e) O oxigê
nio no ar se d issolve em água em uma extensão de 
9,1 ppm a 20 ºC no nível do n1ar. Quantos gramas de 

(d) Mn02(s) + H20 2(nq) + W(nq) --+ 
(e) r(nij) + 0 3{g) 12(s) + 0 2(g) + 01-r(nq) 

22.89 O peróxido de hidrogênio é capaz de oxidar (a) KiS a 
S; (b) S02 a SO/-; (c) N02- a N03-; (d) As20 3 a AsO/"·; 
(e) Fe2

• a Fe3
'. Escreva uma equação iônica liquida ba

lanceada para cada wna dessas reações redox. 
22.90 Complete e faça o balancean1ento das seguintes equa

ções: 
(a) Li3N(s) + H 20(I) - -+ 
(b) NH3(aq) + H 20(/) - -+ 
(c) N02(g) + tliO(/) - -+ 
(d) 2N02(g) -~ 
(e) NH3(g) + Üz(g) "'tahsudci. 

(f) CO(g) + 0 1(g) ----+ 
..\ 

(g) H 2C03(nq) --+ 
(h) Ni(s) + CO(g) --+ 
(i) CS2(g) + Oz(g) _ _. 
(j) CaO(s) + S02(g) -~ 
(k) Na(s) + H 20(/) - -+ 

(1) CH4(g) + H20(g) ..\ 
(m) LiH(s) + H 20(/) --+ 

(n) Fe20 3(s) + 3H2(g) --+ 

hidrazina são necessários para reagir com todo o 
oxigênio em 3,0 xl04 L (o volume de uma piscina pe
quena) sob essas condições? 

22.96 Um método proposto para a remoção de 502 dos ga
ses das chaminés das usinas de energia envolve a rea
ção co1n H2S aquoso. O enxofre elementar é o produto. 
(a) Escreva unia equação química balanceada para a 
reação. (b) Que volume de H:zS a 27 "C e 740 torr seria ne
cessário para remover 502 formado pela queima de 1,0 
tonelada de carvão contendo 3,So/o S por massa? (e) Qual 
é massa de enxofre elen1entar produzida? Suponha que 
todas as reações sejam 100"/o eficientes. 

22.97 A concentração máxima pennitida de H2S(g) no ar é 20 mg 
por quilograma de ar (20 ppm por niassa). Quantos 
gramas de FeS seria111 necessários para reagir co1n o 
ácido clorídrico para produzir essa concentração a 
1,00 atn1 e 25 "Cem um cômodo medindo 2,7 m x 4,3 m x 
4,3 m? (Sob esass condições, a niassa molar média de 
ar é 29,0 g / mol.) 

22.98 O s ca.lores de formação-padrão de H20(g), HzS(g), 
H2Se(g) e H2Te(g) são - 241,8, - 20,17, +29,7 e +99,6 
kJ / m.ol, respectivam.ente. As enta lpias necessárias 
para converter os elementos em seus estados-padrão 
para 1 mo! de átomos gasosos são 248, 277, 227e197 
kJ / 0101 de átomos para O, S, Se e Te, respectivamen
te. A entalpia para dissociação de H2 é 436 kj / n1ol. 
Calcule as e ntalpias de ligação médias de l-l - O, H 
- S, H - Se e H - Te, e comente sobre suas tendên
cias. 

22.99 Quando o bromo é extraído da água do mar, a água 
do mar é primeiro trazida a um pH de 3,5 e, en tão, tra
tada com Clr Suponha que começamos com 1,00 xlcY L 
de água domar, cuja densidade é 1,03 g / mLe cujo pH 
é 7,0 e que contén1 67 ppm de Br-. Calcule a massa eo1 



gramas de H~4 necessária para ajustar o pH e a 
massa em gramas de Cl2 necessária para produzir um 
excesso de 15o/o da quantidade necessária para reagir 
com Br- para obter Br2• 

22.100 A llidrazina tem sido en1pregada como um agente re
dutor para metajs. Usando os potenciais padrão de 
redução, determine se os seguintes metais podem ser 
reduzidos para o estado metálico pela hldrazina sob 
condi\ões-padrão em solução ácida: (a) Pe2~; (b) Sn2

'; 

(e) Cu-•; (d) Ag-; (e) e?'. 
22.101 Se a nave de desembarque lunar nas n1issões lunares 

da Apollo usasse 4,0 toneladas de dimetilidrazina, 
(CH3) 2NNH2, como combustível, quantas toneladas 
de N20 4 oxidante seriam necessárias para reagir com 
e la? (A reação produz N2, C02 e H20.) 

22.102 Tanto a dimetilidrazina, (CH3)zNNHi- quanto metili
drazina, CH3NHNH2, têm sido usadas como co1nbus
tíveis de foguetes. Quando o tetróxido de dirútrogênio 
(N20 4) é usado con10 oxidante, os produtos são H20, 
C02 e N2• Se a propulsão do foguete depende do volu
n1e dos produtos produzidos, qual dos substitutos da 
hidrazina produz maior propulsão por grama de massa 
total de oxidante mais co111bustível? [Suponha que am-
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bos os combustíveis gerem a mesma temperatura e que 
H20(g) seja formada.) 

22.103 O carbono forma un1 óxido não comum e instável de 
fórm ula C30 i- chamado subóxido de carbono. O su
bóxido de carbono é preparado pelo uso de P20 5 para 
desidratar o ácido dicarboxi1ico chamado ácido malôni
co, o qual tem a fórmula HOOC-Ctti-COOH. (a) 
Escreva urna reação balanceada para a produção do 
subóxido de carbono a partir do ácido malônico. (b ) 
Sugira urna estrutura de Lewis para C30 2• [Dica: a es
trutura de Lewis do ácido maJônico sugere quais áto
mos estão conectados a outros átomos.] (e) Usando as 
ilúormações da Tabela 8.3, determine os comprimentos 
deligaçãodeC-CeC-Oem~02. (d) Faça um esbo
ço da estrutura de Lewis de um produto que poderia re
sultar da adição de 2 mols de H2 para 1 molde ~02• 

22.104 O nitrito de boro ten1 estrutura semelhante à da grafi
te com as distâncias de ligação B- N de 1,45 Â entre 
as camadas e uma separação de 3,30 À entre as cama
das. A altas ten1peraturas, BN assume forma seme
lhante à do diamante, porén1 mais dura que este. 
Racionalize a similaridade entre BN e o carbono 
e lementar. 



Capítulo 

Metais e metalurgia 

( < r lll IO 2 exa111inamos a qu(mica dos elementos não-metáli
cos. Neste capítulo voltaremos a atenção para os metais. Os metais têm tido 
papel importante no desenvolvimento da civilização. A história antiga é nor
n1almente dividida em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, com 
base nas composições das ferramentas usadas em cada era. As sociedades mo
dernas contam com wna variedade de metais para a fabricação de ferramen
tas, máquinas e outros itens. Os químicos e outros cientistas têm encontrado 
utilização até para os menos abundantes dos metais à medida que buscam ma
teriais para atender às necessidades tecnológicas em evolução. Para ilustrar 
esse ponto, a Figura 23.1 mostra a composição aproximada de um motor a jato 
de al to desempenho. Observe que o ferro, por muito tempo o metal dominante 
da tecnologia, não está nen1 sequer presente em extensão significativa. 

Neste capítulo consideraremos as formas químicas nas quais os elementos 
metálicos ocorrem na natureza e os meios pelos quais obtemos os metais a par
tir dessas fontes. Examinaremos, também, a ligação nos sólidos e veremos 
como os metais e as misturas de metais, chamadas ligas, são empregados na 
tecnologia moderna. Finaln1ente, olharemos específicamente as proprieda
des dos metais de transição. Como veremos, os metais têm química variada 
e interessante. 

23.1 Ocorrência e distribuição dos metais 

A parte do nosso a1nbiente que constih.ú a terra sólida abaixo de nossos pés 
é chamada litos fera . A li tosfera fornece a maioria dos materiais que usamos 
para nos alimentar, nos vestir, nos abrigar e nos entreter. Apesar de grande 
parte da Terra ser sólida, temos apenas acesso a uma minúscula região p róxi
ma da superfície. 'Enquanto o raio da Terra é 6.370 km, a mina mais funda es
tende-se tão-somente a uma profundidade de cerca de 4 km abaixo da superfície 
do planeta. 

Muitos dos metais mais úteis não são especialmente abundantes na porção 
da litosfera na qual temos fácil acesso. Conseqüentemente, a ocorrência e adis
tribuição dos depósitos co11centrndos desses elementos em geral têm um papel 
importante nas políticas internacionais à medida que os países competem pelo 
acesso a esses materiais. Os depósitos que contêm metais em quantidades eco
nomicamente exploráveis são conhecidos como minérios. Normalmente, os 
compostos ou elementos que desejamos devem ser separados de uma grande 
quantidade de material não desejado e processados quimicamente para tor
ná-los úteis. Aproximadamente 2,3x 104 kg (23 toneladas) de materiais são extraí
dos da litosfera e processados anualmente para sustentar cada pessoa nos 
Estados Unidos. Como as fontes mais ricas de muitas substâncias estão se es-

~ O que está por vir ~ 

• Começamos examinando a ocor
rênci<i dos metais na litosfern e 
con~iderando alguns de seus n1i-
11ernis comuns. 

• A n1e/n/11rg1n é a tecnologia de 
extração de metais a partir de 
suas fontes naturais e a prepara
ção delel> para uso. 

• A 111ro111etn/11rgia, a metalurgia a 
altas temperaturas, é considera
da com <1tenc;ão especial para o 
ferro. 

• A lticlro111e/a/11rgia, a extração de 
mct<iis usando soluções aquo
sas, é abordada com atenção es
pt.>eial para o alumínio. 

• A e/e/ru111eta/11rgia, que utiliza a 
eletroquímica para reduzir e re
finar metais, I! examinada com 
destaque para o sódio, o alumí
nio e o cobre. 

• As propriedades físicas dos 
n1etais s3o revisadas e depois 
explicadas em termo!> dos dois 
modelos para a ligação 111etâlica 
-o n1odelo de mar de elétrons e 
o 1nodelo do orbital molecular. 

• Os diferentes tipos de ligas -
1 iga-; de solução, ligas heterogê
neas e compostos intermctálicos 
- silo descritos. 

• N, características gerais dos 111e· 
tais de lr1111sição são abordadas, 
examinando suas propriedades 
fbtcil!>, configurações eletrôni
cas, estadO!> de oxidação e pro
priedade:. magnéticas. 

• Finalmente, d química de alguns 
metais de transição (Cr, Fe e Cu) 
é examinada. 
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(a) (b) 

Figura 23.1 (a) Elementos metálicos empregados na construção de um motor de jato. (b) Um motor de jato moderno. 

gotando, pode ser necessário no futuro processar volumes maiores de material bruto de qualidade mais baixa. Em 
decorrência, a extração dos compostos e elementos que precisamos custaria mais tanto em energia quanto em ter
mos de impacto ambiental. 

Minerais 

Com exceção do ouro e dos metais do grupo da platina (Ru, Rh, Pd, Os, Ir e Pt), a maioria dos elen1entos metáli
cos é encontrada na natureza em compostos inorgânicos sólidos chamados minerais. A Tabela 23.1 relaciona as 
principais fontes minerais de vários metais con1tms, três dos quais são mostrados na Figura 23.2. Observe que os 
minerais são identificados pelos nomes comuns em vez de seus nomes químicos. Os nomes dos mjnerais são geral.
mente baseados nos locais onde eles foram descobertos, na pessoa que os descobritt ou em algumas características 
como a cor. O nome 111nlnquitn, por exen1plo, vem da palavra grega 1110/aclte, o nome de um tipo de áJvore cujas fo
lhas são da cor do mineral. 

(a) (b) (e) 

Figura 23.2 Três minerais comuns: (a) calcopirita, (b) rutilo (em uma matriz de quartzo) e (c) cinabre. 
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TABELA 23.1 Principais fontes minerais de alguns metais comuns 

Meta.1 Mineral Compos ição 

Alumínio Bauxita Al20 3 ~ 
ATIVIDADE 
Fontes minerais 

Cromo Cromita FeCr20 4 

Cobre Calcocita CuzS 

Calcopirita CuFeS, -
Malaquita Cu2C03(0H)2 

Ferro Hematita Fe20 3 

Magnetita Pe:i0 4 

Chumbo Galena PbS 

Manganês Pirolusita Mn02 

Mercúrio Cinnabar HgS 

Molibdênio Molibdenita MoS2 

Estanho Cassiterita Sn02 

Titânjo Rutilo Ti02 

nmenita FeTi03 

Zinco Esfalerita ZnS 

Comercialmente, as fontes mais importantes de metais são os minerais de óxido, suJfeto e carbonato. Os mine
rais de silicato (Seção 22.10) são muito abundantes, mas geralmente são diliceis de concentrar e reduzir. Portanto, a 
maioria dos silicatos não são fontes econômicas de metais. 

Metalurgia 
A m etalurgia é a ciência e a tecnologia de extração de metais a partir de 

suas fontes naturais e de sua preparação para uso prático. Ela geralmente en
volve várias etapas: (1) mineração, (2) concentração do minério ou de outra 
forma de prepará-lo para tratamento adicio11al, (3) redução do minério para ob
ter o metal Hvre, (4) refinamento ou purificação do metal, e (5) mistura do metal 
com outros elementos para modificar suas propriedades. Esse último processo 
produz uma liga, um material metáüco que é composto de dois ou mais elemen
tos (Seção 23.6). 

Depois de ser minerado, um minério é geralmente triturado e moído e a 
seguir tratado para concentrar o metal desejado. O estágio de concentração ba
seia-se nas diferenças das propriedades do 1nineral e no material não desejado 
que o acompanha, chamado ganga. O minério de ferro bruto, por exemplo, é 
enriquecido e transformado em pelotas (Figura 23.3). 

Depois que um minério é concentrado, uma variedade de processos qui
rnicos é usada para obter o metal em pureza apropriada. Nas Seções 23.2 a 23.4 
examinaremos alguns dos processos metalúrgicos mais comuns. Você verá 

Figura 23.3 Nessa jazida aberta 
de minério de ferro na Península 
Superior no Michigan, o minério 
bruto é concentrado e 
transformado em pelotas 
apropriadas para o transporte. 

que essas técnicas dependen1 de muitos conceitos básicos abordados anteriormente neste livro. 

23.2 Pirometalurgia 

Um grande número de processos metalúrgicos u tilizam altas temperaturas para alterar o mineral quimica
mei1te e para no final das contas reduzi-lo a metal livre. O uso do calor para alterar ou reduzir o mineral é chamado 
pirometalurgia. (Piro significa 'a alta temperah.Lra'.) 

A calcinação é o aquecimento de um ntlnério para realizar sua decomposição e a elimjnação de um produto 
volátil. O produto volátil pode ser, por exemplo, C02 ou H20. Os carbonatos geralmente são calcinados para elimi
nar C021 formando óxido n1etálico. Por exemplo: 

[23.l] 



Capítulo 23 Metais e metalurgia 859 

A maioria dos carbonatos decompõe-se de maneira razoavelmente fácil em temperaturas na faixa de 400 ºC a 
500 ºC, apesar de CaC03 necessitar de uma temperatura de aproximadamente 1.000 ºC. A maioria dos minerais hi
dratados perde H20 em temperaturas na ordem de 100 a 300 ºC. 

A us tulação é um tratamento térmico que provoca reações químjcas entre o minério e a atmosfera dos fomos. 
A ustulação pode levar à oxidação ou à redução e pode ser acompanhada pela calcinação. Um importante processo 
de ustulação é a oxidação dos minerais de sulfeto, nos quais o metal é convertido a óxido, como nos seguintes 
exemplos: 

2ZnS(s) + 302{g) -~ 2ZnO(s) + 2S02(g) 

2MoS2(S) + 702{g) 2M.o03(s) + 4502{g) 

O minério de sulfeto de um metal menos ativo, como o mercúrio, pode ser ustulado no metal livre: 

[23.2) 

[23.31 

[23.4) 

Em muitas instâncias o metal livre pode também ser obtido ao se usar uma atmosfera redutora durante a ustu
lação. O rnonóxido de carbono fornece uma atmosfera desse tipo, e é normalmente usado para reduzir os óxidos 
metálicos: 

PbO(s) + CO(g) -. Pb(l) + C02(g) [23.5] 

Entretanto, esse método de redução não é sempre possível especialmente con1 metais ativos, que são difíceis de 
reduzir. 

A fusão é um processo em que os materiais formados durante as reações qtúmicas são separados em duas ou 
mais camadas. A fusão geralmente envolve um estágio de calcinação no mesmo forno. Dois dos importantes tipos 
de camadas formadas 110 fundidor são n1etais fundidos e escória. O metal fundido pode consistir quase inteira
mente em um único metal, ou ele pode ser uma solução de dois ou mais metais. 

A escória consiste principalmente em minerais de silicato fundidos, com aluminatos, fosfatos e outros com
postos iônicos como constituintes. Uma escória é formada quando um óxido m.etálico básico, como a CaO, reage a 
altas temperaturas com sílica fundida (Si02): 

As operações pirometalúrgicas podem envolver não apenas a concentração 
e redução de um mineral, mas também o refinamento do meta l. O refinamento ~ FILME 

Termita 
é o tratamento de um produto n1etálico relatjvamente impuro e bruto a partir de 
um processo metalúrgico para melhorar sua pureza e para definir melhor sua 
composição. Algumas vezes o objetivo do processo de refinamento é a obtenção 

[23.6] 

do n1etal em sua forma pura. Entretanto, o objetivo pode tan1bém ser produzir uma mistura com com.posição bem 
definida, como na p.rodução de aços a partir do ferro bruto. 

Pirometalurgia do ferro 

A mais importante operação pirometalúrgica é a redução do ferro. O ferro está presente em muitos minerais 
diferentes, rnas as mais importantes fontes são dois minerais de óxido de ferro-a hematita (Fez0 3) e a magnetita 
(Fe30 4) . À medida que os depósitos de mais alto grau desses minerais têm se exaurido, os minérios de grau mais 
baixo têm sido abertos. A tnconitn, que consiste em sflica finamente triturada com proporções variáveis de hematita 
e magnetita, te.m aumentado em importância como uma fonte de ferro da grande Cordilheira Mesabi, localizada a 
oeste do Lago Superior. 

A redução dos óxidos de ferro podem ser realizadas em um a/to1orno, como ilustrado na Figura 23.4. Um 
alto-forno é basicamente um reator químico enorn1e capaz de operação contínua. Os maiores fornos têm mais de 
60 m de altura e 14 m de largura. Quando operando com capacidade total, eles produzem até 10 mil toneladas de 
ferro por dia. 

O alto-forno é carregado até o topo com uma mistura de minério de ferro, coque e calcário. Coque é carvão 
aquecido na ausência de ar para eliminar os componentes voláteis. Ele tem aproximadamente de 85 a 90°/o de car
bono. O coque serve como combustível, produzindo calor à medida que é queimado na parte mais baixa do forno. 
Também é fonte dos gases redutores CO e H2• O calcário (CaC03) funciona como fonte do óxido básico CaO, que 
reage com silicatos e outros componentes do minério para formar a escória. O ar, que entra no alto-forno na 
base após o pré-aquecimento, também é uma importante matéria-prima; ele é necessário para a combustão do co-
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Figura 23.4 Alto-forno usado para a 
redução do minério de ferro. Observe 
o aumento das temperaturas à medida 
que os materiais passam para baixo 
através do forno. 

que. A produção de 1 kg de ferro bruto, chamado ferro gusa, necessita de aproximadamente 2 kg de minério, 1 kgde 
coque, 0,3 kg de calcário e 1,5 kg de ar. 

No forno o oxigênio reage com o carbono no coque para formar monóxido de carbono: 

2C(s) + 0 2(g) ~ 2CO(g) tili = -221 kJ [23.7] 

O vapor de água presente no ar também reage com o carbono, forn1ando tanto monóxido de carbono quanto 
hidrogênio: 

AH= +131 kJ [23.8] 

A reação do coque com o oxigênio é exotérmica e fornece calor para a operação do forno, enquanto sua reação 
com vapor de água é endotérmica. A adição de vapor de água ao ar fornece, assim, um meio de controlar atempe
ratma do forno. 

Na parte s uperior do forno, o calcário decompõe-se para formar CaO e C02. Aqui, também, os óxidos de ferro 
são reduzidos por CO e H2• Por exemplo, as reações in1portantes para Fe30 4 são: 

Fe30 4(s) + 4CO(g) ---+ 3Fe(s) + 4C02(g) 

Pe30 4(s) + 4lcI2(g) ---+ 3Fe(s) + ~O(g) 

tili = -15 kJ 

AH = +150 kJ 

[23.9] 

[23.10] 

A redução de outros elementos presentes no minério também ocorre nas partes mais quentes do forno, onde o 
carbono é o principal agente redutor. , 

O ferro fundido é coletado na base do forno, como mostrado na Figura 23.4. E revestido com camada de escória 
fundida formada pela reação de CaO com a sílica presente i10 núnério (Equação 23.6). A camada de escória sobre o 
ferro fundido ajuda a protegê-lo da reação com o ar que entra. Periodicamente o forno é sangrado para liberar a es
cória e o ferro fundido. O ferro produzido no forno pode ser ftu1dido e1n lingotes. Entretanto, a maior parte é usada 
diretamente na fabricação de aço. Para esse propósito, ele é transportado, enquanto ainda liquido, para as usinas 
de aço (Figura 23.5). A produção de ferro gusa usando alto-forno tem diminuído nos tempos atuais por causa dos 
processos de redução alternativos e do uso crescente de res tos de ferro na usina de aço. Os altos-fornos, todavia, 
permanecem como meio significativo de redução de óxidos de ferro. 



Figura 23.5 O ferro sendo 
derramado para transporte para 
um conversor básico de oxigênio. 
Os fabricantes de aço convertem o 
ferro em aço adicionando aço em 
fragmentos e outros metais como 
agentes de ligamento. 
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Formação do aço 
O aço é uma liga de ferro. A produção de ferro a partir de seu minério é um 

processo de redução química que resulta em um ferro bruto contendo mttitas 
impurezas indesejáveis. O ferro de um alto-forno normalmente contém de 0,6 
a 1,2°/o de silício, 0,4 a 2,0°/o de manganês e quantidades menores de fósforo e 
enxofre. Além disso, existe uma quantidade considerável de carbono dissolvi
do. Na produção do aço esses elementos de impurezas são removidos pela oxi
dação em um recipiente chamado conversor. Bm usinas de aço modernas, o 
agente oxidante é 0 2 puro ou 0 2 diluído com argônio. O ar não pode ser usado 
diretamente como fonte de 0 2 p orque N 2 reage com o ferro fundido para for
mar nitrito de ferro, que faz com que o aço se torne quebradiço. 

Uma visão transversal do projeto de um conversor aparece na Figura 23.6. 
Nesse conversor 0 2, dil uído coin argônio, é soprado diretamente no metal fun
dido. O oxigênio reage exotermicamente com carbono, silício e muitas impure
zas metálicas, reduzindo as concentrações desses ele.mentos no ferro. O carbono 
e o enxofre são expelidos como gases CO e 502, respectivamente. O silício é 
oxidado a Si02 e adiciona-se a qualquer escória que possa estar presente ini
cialmente no metal fundido. Os óxidos metálicos reagem com Si02 para for
mar silicatos. A presença de uma escória bás.ica também é importante para a 
remoção do fósforo: 

[23.11] 

AproximadameJ\te todo o 0 2 soprado dentro do conversor é consumido 
nas reações de oxidação. Pelo monitoramento das concentrações de 0 2 no gás saindo do conversor, é possível dizer 
quando a oxidação está praticamente completa. A oxidação das impurezas presentes no ferro normalmente neces
sitam de cerca de 20 minutos. Quando a composição desejada for atingida, os conteúdos do conversor são drena
dos para dentro de uma concha grande. Para produzir o aço com vários tipos de propriedades, os elementos da 
liga são adicionados à medida que a concha é preenchida. A mistura ainda h1ndida é, a seguir, derramada dentro 
dos moldes, onde se solidifica. 

23.3 Hidrometalurgia 

As operações pirometalúrgicas necessitam de grandes quantidades de energia e, geralmente, são uma fonte de 
poluição atmosférica, sobretudo pelo djóxido de enxofre. Para alguns metais, outras técnicas têm sido desenvolvi
das nas qi1ais o metal é extraído de seus minérios por 1neio de reações aquosas. Esses processos são chamados hi
drometalurgia (liidro significa 'água'). 

Inclinação para -
derran1ar 

Anel de 
munhão 
vertedor 

Entrnda i=~ 
de gás 
(021 Ar) 

...,,_.... Camada de aço 

Revestimento de 
tijolo refratá rio 

Ferro fundido 
e escória 

Figura 23.6 Conversor para 
refinamento do ferro. Uma mistura de 
oxigênio e argônio é soprada por meio 
de ferro fu ndido e escória. O calor 
gerado pela oxidação das impurezas 
mantém a mistura no estado fundido. 
Quando a composição desejada é 
atingida, o conversor é inclinado para 
derramar o conteúdo. 
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O p rocesso hidrometalúrgico mais importante é a lixiviação, na qual o composto desejado contendo o metal é 
dissolvido seletivamente. Se o composto for solúvel em água, esta em si é um agente lixiviador apropriado. Mais 
comumente, o agente lixiviador é uma solução aquosa de um áci.do, base ou sal. Geralmente o processo de dissolu
ção envolve a formação de um íon complexo. aao (Seção 17.5) Como exemplo, podemos considerar a lixiviação do 
ouro. 

Como observado no quadro "Um olhar mais de perto" da Seção 4.4, o ouro metálico é em geral encontrado 
relativamente puro na natureza. Como os depósitos concentrados de ouro elementar têm sido exauridos, fontes de 
grau mais baixo têm se tornado mais importantes. O ouro de minérios de grau mais baixo pode ser concentrado 
quru1do se coloca o minério triturado em lajes de concreto grru1des e se borrifa uma solução de NaCN sobre ele. Na 
presença de CN"" e ar, o ouro é oxidado, formando o íon estável Au(CN)2- , solúvel em água: 

[23.12] 

Depois que um íon n1etálico é lixiviado seletivamente de seu minério, ele é precipitado da solução como metal 
livre ou como um composto iônico insolúvel. O ouro, por exemplo, é obtido a partir de seu complexo cianeto pela 
redução com zinco em pó: 

[23.13] 

Hidrometalurgia do alumínio 

Entre os metais, o alumínio só perde para o ferro no uso comercial A produção mundia] de alumínio é de apro
ximadamente 1,5x1010 kg (15 milhões de toneladas) por ano. O mais útil mineral de alumúuo é a bauxita, na qual Al 
está presente como óxidos hidratados, Al20 3 • xHiO. O valor de xva.ria, dependendo do mineral em particular pre
sente. Em virtude de os depósitos de bauxita nos Estados Unidos serem limitados, a maioria do mineral usado na 
produção de alumínio deve ser importada. 

As principais impurezas enco11tradas na bauxita são Si02 e Fe20 3• É essencial separar AJ20 3 dessas impu
rezas antes que o metal possa ser recuperado por redução eletroquímica, como descrito na Seção 23.4. O processo 
usado para purificar a bauxita, chamado processo de Bayer, é um procedimento hidrometalúrgico. O mineral é 
primeiro triturado e moído, depois digerido em tuna solução aquosa concentrada de NaOH, em torno de 30o/o em 
massa deNaOH, a uma temperatura na faixa de lSO ºC a 230 "C. Uma pressão suficiente, até30 atm, é mantida para 
prevenir a ebulição. A120 3 dissolve-se nessa solução, formando o íon complexo aluminato, AJ(OH) 4- : 

[23.14] 

Os óxidos de ferro(Ill) não se dissolvem na solução fortemente básica. Essa diferença no comportamento dos 
compostos de ferro e alumínio origina-se porque Al3+ é anfótero, enquanto o íon Fe3+ não. - (Seção 17.5) Portan
to, a solução de aluminato pode ser separada dos sólidos contendo ferro por filtração. O pH da solução é reduzido, 
fazendo com que o hidróxido de alu1nínio se precipite. 

Depois que o hidróxido de alumínio precipitado é filtrado, ele é calcinado na preparação para a eletrorredução 
do metal. A solução recuperada da filtração é reconcentrada de ta 1 forma que possa ser usada novamente. Esse ob
jetivo é atingido pelo aquecimento para evaporar a água da solução, procedimento que requer mais energia e é a 
parte mais cara do processo de Bayer. 

23.4 Eletrornetalurgia 

Muitos processos usados para reduzir minerais metálicos ou metais refinados são baseados na eletróli
se. - (Seção 20.9) Coletivamente esses processos são chamados eletrom etalurgia. Os procedimentos eletrometa
lúrgicos podem ser muito diferenciados de acordo co1n o fato de se envolver eletrólise de sa l fundido ou de solução 
aquosa. 

Os métodos eletrolíticos são importantes para a obtenção de metais mais ativos, como sódio, magnésio e alu
mínio. Esses metais não podem ser obtidos a partir de soluções aquosas porque a água é reduzida mais facilmente 
que os íons metálicos. Os potenciais-padrão de redução da água sob condições tanto ácida quanto básica são mais 
positivos que os de Na• (E~.,) = -2,71 V), Mg2

• (E~ = - 2,37 V) e AlJ+ (E~ = - 1,66 V): 

2H•(aq) + 2e- --+ H2(g) 

2.HzO(l) + 2e- - --. H2(g) + 20H"(aq) 

E:i= 0,00 V 

E~=-0,83 V 

[23.15] 

[23.16] 



NaCI fundido 

Anteparo de ferro 
para preverur 
que Na e Cl2 
entrem em contato 

Entrada de NaCI - -= 
t 

Anodo de carbono + 
2c1 - Cl2(g)+ 2e-
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Na(/) 

Catodo de ferro 
2Na + + 2e - 2Na(/) 

Figura 23.7 Célula de Downs usada 
na produção comercial de sódio. 

Para formar tais n1etais por redução eletroquímica, conseqüentemente devemos empregar um meio de sal fun
d ido no qual o íon metálico de interesse é a espécie mais facilmente reduzida. 

Eletrometalurgia do sódio 
Na preparação comercial do sódio, NaCl fundido é eletrolisado em uma célula especialmente desenvoJvida, 

chamada célula d e Downs, ilustrada na Figura 23.7. O cloreto de cálcio (CaCl2) é adicionado para abaixar o ponto 
de fusão do NaCI fundido a partir do ponto de fusão normal de 804 ºC para algo em tomo de 600 ºC. Na(/) e C~(g) 
produzido na eletró.lise são mantidos de forma a não entrar em contato e formar nova111ente NaCI. Além disso, 
deve-se prevenir que Na entre em contato com o oxigênio porque o metal oxidaria rapidamente sob condições de 
alta temperatura da célula de reação. 

Eletrometalurgia do alumínio 

Na Seção 23.3 abordan1os o processo de Bayer, no qual a bauxita é concentrada para produzir hidróxido de 
alumínio. Quando esse concentrado é calcinado a temperaturas acima de 1.000 ºC, forma-se óxido anidro 
(Al20 3). O óxido anidro de aJun1ínio funde-se acima de 2.000 ºC. Essa temperatura é muito alta pa.ra permitir seu 
uso como um meio fundido para a formação eletrolítica do alumínio Uvre. O processo eletrolítico usado comercia 1-
m ente para produzir a.lumínio é conhecido como processo d e Hall, que recebe esse nome em homenagem a seu in
ve.ntor, Charles M. Hall (veja o quadro "Um olhar mais de perto" nesta seção). A120 3 purificado é di.ssolvido e m 
um condutor eficiente de corrente elétrica. Un1 djagrama esquemático da célula de eletrólise é mostrado na Figura 
23.8. Tubos de grafite ·usados como anodos e consumidos no processo de eletróHse. As reações do eletrodo são 
como seguen1: 

Anodosde 
grafite 

.Alumínio 
fundido-....._ 

~ 

Anodo: C(s) +202
- (/) -4 C02{g) + 4e- [23.17] 

[23.18] Catodo: 3e- +AI:»(/) Al(/) 

+ 

-e 
__.......-Al203 dissolvido 

,..,.........- em criolita 
fundida 

/ Ferro revestido 
com carbono 

Figura 23.8 Célula de eletrólise 
típica do processo de Hall para formar 
metal alumínio por redução. Como o 
alumínio fundido é mais denso que a 
mistura de criolita (Na3AIF6) e Al20 3, o 
metal é coletado no fundo da célula. 
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Figura 23.9 Quantidades de bauxita, 
criolita, grafite e energia necessárias 
para produzir 1.000 kg de alumínio. 

J 
70 kg de criolita 

450 kg de a nodos de e Célula 
eletrolítica 

56 X 109 J 
de energia 
(4,5 V, 105 A) 

[ 1.000 kg de AJ 

ATIVIDADE 
E.1 e tró lís e 

As quantidades de matéria-prima e energia necessárias para produzir 1.000 kg 
de alumínio metálico a partir da baux:ita por esse procedimento estão resumidas 
na Figura 23.9. 

Eletrorrefinamento do cobre 

O cobre é muito utilizado para fazer fiação elétrica e em outras aplicações que utilizam alta condutividade 
elétrica. O cobre bruto, em geral obtido por métodos pirometalúrgicos, não é apropriado para satisfazer às 
aplicações elétricas porque suas impurezas diminuem enormen1ente a condutividade elétrica do n1etal. 

A purificação do cobre é realizada por eletrólise, como ilustrado na Figura 23.11. Grandes placas de cobre bru
to funcionam como anodos na célula, e folhas finas de cobre pttro ftmcionam con10 catodos. O eletrólito consiste 
em uma solução ácida de CuS04• A aplicação de uma voltagem apropriada aos eletrodos provoca a oxidação de co
bre metálico no anodo e a redução de Cu2

+ para formar cobre metálico no catodo. Essa estratégia pode ser usada 
porque o cobre é tanto oxidado quanto reduzido mais facilmente que a água. A facilidade relativa de redução de 
Cu2

• e água é vista quando se comparam seus potenciais-padrão de redução: 

Um olhar mais de perto Charles M. Hall 

Charles M. Hall (Figura 23.10) con1eçou a trabalhar no 
problema de redução do alumínio por volta de 1885, depois 
que ficou sabendo, por um professor, da dificuldade de re
duzir minérios de metais muito ativos. Antes do desenvolvi
mento de seu processo eletrolitico, o alumínio era obtido por 
n1eio de redução química usando sódio ou potássio como 
agente redutor. Como o procedimento tinha u.n1 custo muito 
alto, o alun1ínio metálico tambén1 era muito caro. Em 1852, o 
custo do alumínio era 545 dólares por libra, muito mais caro 
que o ouro. Durante a Exposição de Paris de 1855, o alumínio 
foi exibido como um metal raro, apesar de ele ser o terceiro 
metal mais abundante da crosta terrestre. 

Hall, que tinha 21 anos quando começou sua pesquisa, uti
lizou equipamentos feitos a mão e emprestados en1 seus estu
dos, bem como uma casa de madeira próxima a sua residência 
como laboratório. Em aproximadamente um ano ele foi capaz 
de resolver o problema da redução do alwnínio. Seu procedi
mento consistia em encontrar um composto iônico que pudes
se ser fundido para formar um meio condutor que dissolvesse 
AliO;i- mas não interferisse nas reações de eletrólise. O mi
neral crioüta (Na3AIF6), relativamente raro, encontrado na 

Groenlândia, satisfazia a esses critérios. Ironicamente, Paul 
Héroult, que tinha a mesma idade de Hall, fez semelhante 
descoberta na França aproximadamente na mesma época. 
Como resu 1 ta do da pesquisa de Ha LI e Hérou I t, a produção em 
larga escala de alumínio tornou-se comercialmente viável, e o 
alumínio passou a ser um metal comum e conhecido. 

Figura 23.1 O Charles 
M. Hall (1863-1914) 
quando jovem. 



Catodo 

8+:);;;;y;;;====-~;----~~--~~~---Ef-----~-Anodo 

Sedimento do anodo 

Cu2+{aq) + 2e- - -+ Cu(s) 

Cu 

M 
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Figura 23.11 Célula eletrolítica para 
o refinamento do cobre. À medida 
que o a nodo se dissolve, os catodos 
nos quais o metal puro é depositado 
crescem. 

E::i = +0,34 V [23.19] 

[23.20] 

As impttrezas do anodo de cobre incluen1 chumbo, zinco, níquel, arsênio, selênio, tel.úrio e vários outros meta
is preciosos, inclusive ouro e prata. As impurezas metálicas mais ativas que o cobre são oxidadas rapidamente no 
anodo, mas não se incrustam no catodo porque seus potenciais de redução são mais negativos que o potencial para 
Cu2~. Entretanto, metais menos ativos não sã.o oxidados no anodo. Em vez disso, são coletados abaixo do anodo 
como sedimento coletado e processado para recuperar metais valiosos. Os sedimentos das células de refinamento 
de cobre fornecem um quarto da produção de prata dos Estados Unidos e um oitavo da produção de ouro dos 
Estados Unidos. 

COMO FAZER 23.1 

O níqueJ é uma das principais impurezas do cobre bruto que está sujeito ao eletrorrefinamento. O que acontece com 
esse níquel durante o processo eletrolítico? 

Solução 

Análise: pede-se determinar se o níquel pode ser oxidado no anodo e reduzido no catodo durante o eletrorrefinamen
to do cobre. 

Planejamento: precisamos comparar os potenciais-padrão de redução de Ni2
' e de Cu2

' . Quanto mais negativo o po
tencial de redução, menos facilmente o íon é reduzido, porém mais facilmente o metal é oxidado. cmo (Seção 20.4) 

Resolução: o potencial-padrão de redução para Ni2
• é n1ais negativo que o potencial para Cu2

• : 

Ni2+(nq) + 2e- Ni(s) E~= -0,28 V 

Cu2•(aq) + 2e- Cu(s) E!t= +0,34 V 

Como resultado, o níquel é mais faciJm.ente oxidado que o cobre, supondo condições-padrão. Apesar de não termos as 
condíções-padrão na célula eletrolítica, esperamos todavia que o níquel se~a preferencialmente oxidado no anodo. 
Como a redução de Ni2

+ oc-0rre menos facilmente que a redução de Cu2
· , Ni - acumula-se na solução eletrolítica, en

quanto Cu2~ é reduzido no catodo. Após um período, é necessário reciclar a solução eletroütica para remover as impu
rezas de ions metálicos acumuladas, como N12

'. 

PRATIQUE 

O zinco é outra impureza con1um no cobre. Usando os potenciais-padrão de redução, determine se o zinco acumulará 
no sedimento do anodo ou na solução eletrolítica durante o eletrorrefinamento do cobre. 

Resposta: ele é encontrado na solução eletrolitica porque o potencial-padrão de redução de Zn z+ é ma is negativo que o 
potenciaJ de Cu2

• . 



866 Química: a ciência central 

23.5 Ligação metálica 

A abordagem de mctalttrgia tem nos restringido à discussão dos n1étodos en1pregados para a obtenção de me
tais na fom1a pura. A metalurgia está também preocupada co.m o entendimento das propriedades dos metais e 
com o desenvolvimento de novos materiais úteis. Como em qualquer ramo da ciência e engenharia, a capacidade 
de obter avanços está ligada ao entendimento das pro.priedades fundamentais dos sistemas com os quais trabalha
mos. E1n várias partes deste livro temos nos referido às diferenças no comportamento físico e químico entre metais e 
não-metais. Vamos agora considerar as propriedades distintas dos metais e relacionar essas propriedades a um 
modelo de Ugaçào metálica. 

Propriedades físicas dos metais 

Você provavelmente já segurou um pedaço de fio de cobre ou um ferrolho de ferro. Talvez você nunca tenha 
visto a superfície de um pedaço de sódio metálico recentemente cortado. Essas s ubstâncias, apesar de distintas 
umas das outras, compartilham determinadas similaridades que nos pennitem classificá-las como metálica. Uma 
superfície metálica limpa tem lustre característico. Além disso, os metais que podemos manusear com as 1nãos 
descobertas dão uma sensação fria característica relacionada com a alta condutividade térmica deles. Os metais 
também têm altas condutividades elétricas; a corrente elétrica flui facilmente por deles. O fluxo de corrente ocorre 
sem qualquer deslocamento de átomos dentro da estrutura metálica e deve-se ao fluxo de elétrons no metal. A con
dutividade térmica de u1n n1etal geralmente compara-se a sua condutividade elétrica. A prata e o cobre, por exem
plo, que possuem as condutividades elétricas mais altas entre os elementos, também possuem as mais a ltas 
condutividades térmicas. Essa observação sugere que os dois tipos de condutividade têm a mesma origem nos me
tais, que abordaremos em breve. 

Muitos metais são tna/eáveis, o que significa que podem ser moldados em folhas finas e dúcteis - ou seja, po
dem ser transformados em fios (Figura 23.12). Essas propriedades indicam que os átomos são capazes de desl izar 
uns em relação aos outros. Os sólidos iônicos ou cristais da maioria dos com
postos covalentes não exibem taJ comportamento. Esses tipos de sólidos são 
geralmente quebradiços e racham com facilidade. COJ1Sidere, por exemplo, a 
diferença entre deixar cair um cubo de gelo e um bloco de alumínio em um 
chão de concreto. 

Muitos metais formam estruturas sólidas nas quais os átomos estão arran
jados como esferas que formam um agrupamento compacto. O cobre, por 
exemplo, possui uma estrutura de empacotamento denso cúbico, na qual cada 
átomo de cobre está en1 contato com 12 outros átomos de cobre. - (Seção 
11.7) O número de e létrons na camada de valência disponível para a formação 
da ligação é insuficiente para um átomo de cobre formar uma ligação de par de 
e létrons com cada um de seus vizinhos. Se cada átomo tem de compartilhar 
seus elétrons ligantes com todos os seus vizinhos, esses elétro11s devem ser ca
pazes de mover-se de uma região de ligação para outra. 

Modelo de mar de elétrons para a ligação metálica 

Um modelo muito simples que explica algumas das mais importantes ca
racterísticas dos metais é o tnodelo de 111ar de elétrons. Nesse modelo o metal é vi
sualizado como uma rede de cátions metálicos em um 'mar' de elétrons de 
valência, como ilustrado na Figura 23.13. Os elétrons estão confinados ao me
tal por mei.o de atrações e letrostáticas aos cátions; eles estão w1iforn1emente 
disb:ibuídos pela estrutura. Entretanto, os elétrons são n1óveis e nenhum elé
tron individual está confinado a qualquer íon metálico espeáfico. Quando um 
fio metálico é conectado aos terminais de uma bateria, os e létrons fluem pelo 
n1etaJ no sentido do terminal positivo para dentro do metal a partir da bateria 
no ternrinal negativo. A a lta condutividade térmica dos metais també1n é ex
plicada pela mobilidade dos elétrons, que permite a rápida transferência de 
energia cinética pelo sólido. A habilidade dos metais em deformar (suas ma
leabilidade e ductilidade) pode ser explicada pelo fato de os átomos metálicos 
formarem ligações com muitos vizinhos. As variações nas posições dos áto
mos realizadas no remodelan1ento do metal são parcialmente acomodadas 
pela redistribuição dos elétrons. 

Figura 23.12 Folha de ouro 
(esquerda) e fio de cobre (direita) 
demonstram a maleabilidade e a 
ductibilidade características dos 
metais, respectivamente. 

ron metálico(+) 

Figura 23.13 Ilustração 
esquemática do modelo de mar de 
elétrons. Cada esfera é um íon 
metálico carregado positivamente. 



Capítulo 23 Metais e metalurgia 867 

TABELA 23.2 Pontos de fusão de alguns metais de transição 

Grupo 3B Grupo 68 G rupoSB 

Metal Se Cr Ni 
Ponto de fusão {°C) 1.541 1.857 1.455 

Metal y Mo Pd 

Ponto de fusão (ºC) 1.522 2.617 1.554 

Metal La w Pt 

Ponto de fusão ("C) 918 3.410 ].772 

Entretanto, o modelo de mar de elétrons não explica adequadamente todas as propriedades. De acordo com o 
modelo, por exemplo, a força da Ligação entre os átomos metálicos deveria aumentar à medida que o número de 
e létrons de valência aumenta, resultando em um correspondente aumento nos pontos de fusão. Entretanto, os me
tais do grupo 68 (Cr, Mo, W), que estão no centro dos metais de transição, têm os mais altos pontos de fusão em 
seus respectivos períodos. Os pontos de fusão em qualquer lado do centro são mais baixos (Tabela 23.2), o que im
plica que a força da ligação metálica primeiro aumenta com o aumento do número de elétrons e depois diminui. 
Tendências similares são vistas nas outras propriedades físicas dos metais, como calor de fusão, dureza e ponto de 
ebulição. 

Para explicar algumas das propriedades dos metais, predsamos de um modelo mais refinado que o modelo de 
mar de elétrons para descrever a ligação n1etálica. Obtemos um modelo melhor aplicando os conceitos de teoria do 
orbital molecular aos metais. C11D (Seções 9.7 e 9.8) 

Modelo do orbital molecular para os metais 
Considerand.o as estruturas das moléculas como benzeno, vimos que em alguns casos os elétrons estão deslo

calizados, ou distribuídos, sobre vários átomos. GD (Seção 11.8) A ligação nos metais pode ser pensada de maneira 
similar. Os orbitais atõ1nicos de valência em u1n átomo metálico superpõe.m-se com os dos vários vizinhos mais pró
ximos, que por sua vez se superpõem com orbitais atômicos em outros áton1os. 

Vimos na Seção 9.7 que a superposição de orbitais atômicos leva à formação de orbitais moleculares. O nú
mero de orbitais moleculares é igual ao número de orbita is atômicos que se s uperpõem. Em um metal o núme
ro de orbitais atômicos que interagem ou superpõem-se é muito grande. Porta11to, o nú1nero de orbi tais atômicos 
também é muito grande. A Figura 23.14 mostra esquematicamente o que acontece à medida que um número maior 

' de átomos metálicos unem-se para formar orbitais moleculares. A medida que a superposição dos orbitais atômi-
cos ocorre, formam-se combinações de orbitais atômicos moleculares ligantes e antiligantes. As energ.ias desses o rbi
tais moleculares localizam-se em intervalos pouco espaçados na faixa de energia enb·e os orbitais de mais a lta e 
mais baixa energia. Conseqüentemente, a interação de todos os orbitais atômicos de valência de cada á tomo metá
lico com os orbitais dos átomos metálicos adjacentes dá origem a un1 grande número de orbitais moleculares que 
se estendem sobre toda a estrutura metálica. As separações de energia entre es
ses o rbitais metálicos são tão minúscu las que, para todos os efeitos práticos, po
demos pensar nos orbitais como formando un1a banda contínua de estados de 
energia permitidos, chamados banda de energia, como mostrado na Figura 23.14 . 

CI ATIVIDADE 
~'; ligação metálica 

"' '6'o .... 
<li e:: 

UI 

• 

• 
• ---· - - Banda de -- --- -- - orbitais -• moleculares • ------ ----- - • 

-
1 2 3 4 ... Muito grande 

Nún1ero de átomos 1netâlicos iJ1 teragindo 

Figura 23.14 Ilustração esquemática 
de como o número de orbitais 
moleculares aumenta e seus 
espaçamentos de energia diminuem à 
medida que o número de átomos 
interagindo aumenta. Nos metais essas 
interações formam uma banda 
aproximadamente contínua de orbitais 
moleculares deslocalizados por toda a 
rede metálica. O número de elétrons 
disponível não preenche 
completamente esses orbitais. 
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Um olhar mais de perto Isolantes e semicondutores 

Uo1 sólido exibe caráter metálico porque tem uma banda 
de energia parcialmente preenchida, como mostrado na Fi
gura 23.1 S(a); existem mais orbitais moleculares na banda do 
que são necessários para acomodar todos os elétrons ligantes 
da estrutura. Assim, um elétron excitado pode mover-se fa
cilmente para um orbital próximo de mais alta energia. 
Entretanto, em alguns sólidos, como o diamante, os elétrons 
preenchem completamente os níveis pernútidos em uma 
banda. Quando aplicamos a teoria do orbitaJ molecuJar ao 
diamante, conseqüentemente, encontramos que as bandas 
permitidas de energias são como mostradas na Figura 
23.lS(b). Os orbitais atômicos 2s e 2p combinam-se para for
mar duas bandas de energia, cada uma das quais acomoda 
quatro e létrons por á tomo de carbono. Uma delas está com
pletamente preenchida com elétrons. A outra está completa
mente vazia. Existe uma grande d iferença de energia entre as 
duas bandas. Con10 não existe orbital vago fac ilmente dispo
nível para o qual os elétrons de energia rnais a lta poden1 mo
ver-se sob a influência de um potencial elétrico aplicado, o 
diamante é um mau condutor elétrico. Os sólidos nos quais 
as bandas de energia estão completamente preenchidas ou 
completamente vazias são isoln11tes elétricos. 

O silício e o germânio t~m estruturas eletrônicas seme
lhantes à do diamante. Entretanto, a diferença de energia en
tre as bandas preenchida e vazia diminui à medida que 
passamos do carbono (diamante) para o silício e para o ger
mânio, como visto na Tabela 23.3. Para o silício e o germânio, 
a diferença de energia é pequena em número suficiente para 
que, a temperaturas ordinárias, poucos elétrons tenham 
energia suficiente para pular da banda preenchida (chamada 
/Ja11dn de toalê11cia) para a banda vazia (chamada /Ja11dn de co11-
d11çflo). Como resultado, existem alguns orbitais vazios na 
banda de valência, permitindo a condutividade elétrica. 
Os elétrons na banda de energia superior também servem 
como transportadores de corrente elétrica. Em conseqüência, 
o silício e o germânio são se111ico11d11tores, sólidos com condu
tividades elétrica entre as dos metais e as dos isolantes. Ou
tras substâncias, como o arscneto de gálio (GaAs), também 
comportam-se como semicondutores. 

t 
·Se Banda 
~ parcialmente 
tfi preenchida 

Condutor 
metálico 

(a) 

Diferença 
de energia 

D Banda 
vazia 

D Banda 
preenchida 

Isolante 

(b) 

Figura 23.1 S Os condutores metálicos têm bandas de 
energia parcialmente preenchidas, como mostrado em (a). 
Os isolantes têm bandas de energia preenchidas ou vazias, 
como em (b). 

TABELA 23.3 Diferenças de energia no diamante, no 
silício e no germânio 

Elemen to 

e 
Si 

Ge 

Diferença de energia 
(kj/mol) 

502 
100 
67 

A condutividade elétrica de um semicondutor ou isolante 
pode ser modificada adicionando-se pequenas q uantidades 
de outras s ubstâncias. Esse processo, chamado dopnge111, Jaz 
com que o sólido tenha poucos ou muitos e létrons para pre
encher a bandn de valência. Considere o que acontece ao s ilí
cio quando uma pequena quantidade de fósforo ou outro 
elemento do grupo 5A é adicionada. Os átomos de fósforo 
substituem o silicio em posições aleatórias na estrutura. 
Entretanto, o fósforo possui cinco elétrons de valência por 
átomo, comparado con1 os quatro para o silício. Não existe 
espaço para esses elétrons extras na banda de vaJência. Eles 
devem em decorrência ocupar a banda de condutividade, 
como ilustrado na Figura 23.16. Esses elétrons de mais alta 
energia têm acesso aos muitos orbitais vagos na banda de 
energia que ocupam e servem como transportadores de cor
rente elétrica (Figura 23. l 6(b)). Dessa maneira, silício dopa
do com fôsforo é chamado semicondutor do tipo 11, porque 
essa dopagem introdut carga negativa extra (elétrons) den
tro do sistema. 

t 

(a) (b) (c) 

Figura 23.16 O efeito da dopagem na ocupação dos 
níveis de energia permitidos no silício. (a) Sllfcío puro. Os 
elétrons do nível de valência apenas preenchem a banda 
de energia permitida de mais baixa energia. (b) Silício 
dopado com fósforo. O excesso de elétrons ocupa os 
orbitais de mais baixa energia na banda de mais alta 
energia de energias permitidas. Esses elétrons são 
capazes de conduzir corrente. (c) Silído dopado com gálio. 
Não existem elétrons em número suficiente para ocupar 
completamente os orbitais da banda permitida de 
mais baixa energia. A presença de orbitais vagos 
nessa banda permite que a corrente flua. 



Se o silício é dopado em vez disso com um elemento do 
grupo 3A, como o gálio, os átomos de Ga que substituem o si
lício têm un1 elétron a menos para satisfazer as exigências 
dos átomos de silício vizinhos. A banda de valência está 
assim preenchida de maneira u1completa, como ilustrado na 
Figura 23.16(c). Sob a influência de um campo aplicado, os 
elétrons podem mover-se dos orbitais moleculares ocupados 
para aqueles poucos que estão vazios na banda de valência. 
Um semicondutor fornu1do pela dopagem de silício con1 um 
elemento do grupo 3A é d1amado semicondutor do tipo p 
porque essa dopagem cria sítios vagos de elétrons que po
dem ser imaginados como buracos positivos no sistema. A in
dústria de dispositivos eletrônicos é baseada cm circuitos inte
grados formados de silício ou germânio dopados com vários 
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Figura 23.17 Os 
semicondutores 
permitem 
extraordinárias 
miniaturizações 
de dispositivos 
eletrônicos, como 
ílustrado por esse 
computador de 
mão. 

Os elétro115 disponíveis para as ligações metálicas não preenchem completamente os orbitais moleculares dis
poníveis; poden1os pensar na banda de energia como um recipiente para eléb·ons parcialinente preenchido. O pre
enchimento incompleto da banda de energia dá origem às propriedades metálicas características. Os elétrons nos 
orbitais próximos ao topo dos níveis ocupados necessitam de rnuito pouca energia para ser 'promovidos' para or
bitais de energia ail1da mais alta, que estão desocupados. Sob a in.fluê11cia de qualquer fo11te de excitação, con10 um 
potencial elétrico aplicado ou uma absorção de energia térmica, os elétrons movimentam-se para dentro de níveis 
anteriorn1ente vagos e podem se mover livremente pela rede, dando origem à condutividade elétrica e térmica. 

As tendências nas propriedades dos metais de transição, como o ponto de fusão (Tabela 23.2), podem ser facil
mente explicadas pelo modelo do orbital molecular. Recorde-se da descrição de orbital molecular das moléculas 
diatômicas do segundo período. C1111> (Seção 9.8) Metade dos orbitais moleculares era ligante, e a outra metade, an-, 
tiligante. A medida que seguimos ao longo do período, a ordem de ligação geralmente aumenta até N 21 ponto no 
qual ela começa a diminuir. Essa tendência ocorre porque N2 possui o número certo de elétrons para preencher 
completamente os orbitais moleculares ligantes enquanto deixa os orbitais moleculares antiligai1tes de mais alta . . 
energia vazios. 

Os estados de energia que levam às ba11das para os metais de transição podem de modo semell1ante ser dividi
dos grosseiramente em. dois tipos: estados de baixa energia, que resuJ ta m das interações metal-metal ligantes; e os 
de energia mais alta, que resultam das interações metal- metal antiligantes. Os metais do grupo 6B (Cr, Mo, W) 
possuem o número correto de elétrons para preencher a parte da banda de energia que resulta das interações meta
l- metal ligantes e deixar os orbitais antiligantes 1netal- n1etal vazios. Os metais com um número de elétrons menor 
que os metais do grupo 68 têm menos orbitais metal-metal ligantes ocupados. Os metais corn maior número de 
elétrons que os metais do grupo 6B têm n1ais orbitais metal- metal ai1tiligantes ocupados. Em cada caso a ligação 
n1etal-rnetal deve ser mais fraca que as dos metais do grupo 6B, consistente com as tendências no ponto de fu
são e outras propriedades. Outros fatores que não o número de elétrons (como raio atômico, carga nuclear e 
estruttrra de empacotamento específica do metal) também têm papel na determinação das propriedades dos 
metais. 

Esse modelo do orbital molecular de Ugação metálica (ou feorin de bnnda, como também é chamada) não é tão 
diferente en1 alguns aspectos do modelo de mar de elétrons. Em ambos os modelos os elétrons estão livres para 
mover-se ao redor do sólido. O modelo do orbital n1olecular é mais quantitativo que o modelo simples de mar de 
elétrons; entretanto, muitas propriedades dos metais podem ser explicadas por cálculos mecânicos usando a teoria 
do orbital molecular. 

23.6 Ligas 

Uma liga é um material que contém mais de um elemento e tem as propriedades características dos metais. A fu
são de metais é de grande importância porque é uma das maneiras primárias de modificar as propriedades dos ele
mentos metálicos puros. Aproximadamente todos os usos comuns do ferro, por exemplo, envolvem composições 
de liga. O ouro puro, além disso, é muito maci.o para ser usado em jóias, enquanto as ligas de ouro e cobre são bas
tante duras. O ouro puro é de 24 quilates; a liga comum usada em jóias é de 14 quilates, significando que ela é 58°/o 



870 Química: a ciência central 

de ouro(* x 100°/o). Uma liga de ouro dessa composição tem dureza apropriada para ser usada em jóias. A liga 
pode ser amarela ou branca, dependendo dos elementos adicionados. Alguns exemplos adicionais de ligas são da
dos na Tabela 23.4. 

TABELA 23.4 Algun1as ligas comuns 

Elemento Nome 
primário da liga 

Bismuto Metal de madeira 

Cobre Latão amarelo 

Ferro Aço inoxidável 

Chwnbo Solda de chumbo 

Prata Prata esterlina 

AmáJgama dentário 

(a) 

(b) 

Figura 23.18 Ligas (a) substitucional 
e (b) intersticial. As esferas azuis 
representam o metal hospedeiro; as 
esferas amarelas representam os outros 
componentes da liga. 

Co1nposiç.ão Propriedades Usos 
em massa 

50°/o de Bi, 25o/o de Pb, 12,So/o Baixo ponto de fusão Pusíveis de tomadas, 
de Sn, 12,5% de Cd (70 ºC) irrigador automático 

67o/o de Cu, 33% de Zn Dúctil, aceita Itens de ferragem 
polimento 

80,6o/o de Fe, 0,4o/o de C, 18% Resiste à corrosão Talheres 
de Cr, 1 o/o de Ni 

67% de Pb, 33°/o de Sn Baixo ponto de fusão 
(275 ºC) 

Juntas de solda 

92,So/o de Ag, 7,5%1 de Cu Superffcie brilhante Talheres 
70°/o de Ag, 18°k de Sn, lO(Yo Facilmente Obturações dentárias 

de Cu, 2o/., de Hg: tra ba 1 há vel 

As ligas podem ser classificadas como ligas de solução, ligas hetero
gêneas e compostos intennetálicos. As ligas de solução são misturas ho
mogêneas nas quais os co1nponentes estão dispersos aleatória e unifor1ne
mente. Os átomos do soluto podem assumir posições normalmente ocu
padas pelos átomos do solvente, conseqüentemente formando uma liga 
substít11ciona/1 ou eles podem ocupar as posições intersticiais, posições nos 
'buracos' entre os átomos de solvente, formando, portanto, uma liga i11ters
ticial. Esses tipos estão diagramados na Figura 23.18. 

As Ligas substitucionais são formadas quando os dois componentes 
metálicos têm raios atômicos similares e características de ligação química. 
Por exemplo, a prata e o ouro formam tal liga sobre toda a faixa de compo
sições possíveis. Quando dois metais diferem de raio de mais de 1.So/o, aso
lubíJidade é n1ais limitada. 

Para uma liga intersticial se formar, o componente presente nas posi
ções intersticiais entre os á tomos de solvente devem ter um raio covalente 
mu ito menor que os áto1nos do solvente. Normalmente, um elemento in
tersticial é um não-metal que se liga aos átomos vizinhos. A presença de li
gações ex.tras fornecidas pelo componente intersticial faz com que a rede 
metálica torne-se mais dura, mais forte e menos dúctil. O aço, por exemplo, 
é uma liga de ferro que contém até 3°/(l de carbono. O aço é n1uíto mais duro 
e mais forte que o ferro puro. O aço doce contém menos de 0,20/o de carbono; 
eles são maleáveis e dúcteis e são usados para fazer cabos, pregos e corren
tes. O nço 111édio contém de 0,2 a 0,6°/o de carbono; eles são mais du_ros que o 
aço doce e são usados para fazer vigas e trilhos. O aço de alto teor de carbono, 
usado em cutelaria, ferramentas e molas, contém de 0,6 a l,5o/o de carbono. 
Em todos esses casos, outros e lementos podem ser adicionados para for
mar I igas de aço. O vanádio e o cromo podem ser adicionados para conceder 
força e aumentar a resistência à fadiga e à corrosão. Por exemplo, um trilho 
de trem de aço usado na Suécia em linhas suportando carregamentos pesa
dos de minério contém 0,7o/o de carbono, 1°/o de cromo e 0,1% de vanádio. 

Uma das mais importantes ligas de ferro é o aço inoxidável, que con
tém aproximadamente 0,4o/o de carbo110, 18o/o de crom.o el o/o de níquel. 
O cromo é obtido pela redução do carbono do cromito (PeCr20 4) em um 
forno elétrico. O produto da redução é o ferrocronto (FeCr2), que é então 
adicionado na quantidade apropriada de ferro fund ido que vem do con-
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versor para atingir a composição do aço desejada. A razão dos elementos presentes no aço pode variar em uma fai
xa grande, concedendo uma variedade de propriedades físicas e quimicas específicas aos materiais. 

Na liga heterogênea os componentes não estão dispersos unifo.nnemente. Na forma do aço conheci.do como 
perlita, por exe1nplo, duas fases distintas -praticamente ferro puro e o composto Fe3C, conhecido como cementita 
- estão presentes em camadas alternadas. Em geral, as propriedades das ligas heterogêneas dependem não ape
nas da composição mas também da maneira pela qual o sólido é formado a partir da mistura fundida. O resfria
nLento rápido leva a propriedades distintas daquelas que são obtidas pelo resfriamento lento. 

Compostos intermetálicos 
Os compostos inteonetáJicos são ligas homogêneas que têm proprieda

des e composições definidas. Por exemplo, o cobre e o alumúlio formam um 
composto, CuAI2, conhecido como duralunúnio. Os compostos intermetálicos 
têm papel muito importante na sociedade moderna. O composto intermetáli
co Ni3Al é o principal componente dos motores de aeronaves a jato devido a 
sua resistência e de sua baixa densidade. As lâminas de navalhas são geral
mente revestidas com Cr3Pt, que adiciona dureza, permitindo que a lâmina 
permaneça afiada por mais tempo. O composto Co5Sm é usado nos ímãs per
manentes em fones de ouvido mais leves (Figura 23.19) por causa de seu alto 
poder magnético por unidade de massa. 

~ 
~ 

Esses exemplos ilustram a lgumas proporções não usuais de combinação 
de elementos. Nada do que abordamos neste livro nos levaria a supor tais 
composições. Entre os muitos problemas fundamentais que permanecem sem 
solução na química está o desenvolvimento de um bom .modelo teórico para 
determinar as estequiometrias dos compostos intermetálicos. 

Figura 23.19 Interior de um fone 
de ouvido leve. A montagem pode 
ser pequena por causa do 
magnetismo muito forte da liga de 
Co5Sm usada. 

23.7 Metais de transição 

Muitos dos mais importantes n1etais da sociedade moderna são metais de transição. Os metais de transição, 
que ocupam o bloco d da tabela periódica (Tabela 23.21) incluem tais elementos conhecidos, como cromo, ferro, ní
quel e cobre. Eles também incluem elementos menos familiares que têm vindo a ter papéis importantes na tecnolo
gia moderna, como os dos motores de jatos de alto desempenho, na Figura 23.1. Nesta seção consideraremos 
algumas das propriedades físicas e quunicas dos metais de transição. 

Um olhar mais de perto Ligas com memória de forma 

Em 1961 um engenheiro naval, William J. Buechler, fez 
uma descoberta inesperada e feliz. Na procura pelo melhor 
inetal para usar em cones de ponta de míssil, ele testou mui
tas ligas metálicas. Uma delas, um con1posto intermetálico 
de níquel e titânio, NiTi, comportou-se mlúto estranhamen
te. Quando ele batia no metal frio, o som era .monótono fraco. 
Entretanto, quando ele batia no metal a temperatura mais 
alta, ele ressonava como um sino. Mr. Buechler sabia que a 
maneira pela qual o som se propaga em um metal está relacio
nada com sua estrutura metálica. Evidentemente, a estrutura 
da liga de NiTi tinha mudado à medida que ela foi do frio 
para o quente. Como se confinnou, ele tinha descoberto uma 
liga que tinha memória de forma. 

Os metais e ligas metálicas consisten1 em muitas áreas 
cristalinas minúsculas (cristnlitos). Quando um metal é for
mado em determinada forma a temperatura alta, os cdstali
tos são forçados dentro de um arranjo específico uns em 
relação aos outros. Ao se resfriar um metal normal, os crista
litos são imobilizados devido às ligações entre eles. Quando 

o metal é depois dobrado, as tensões resultantes são 
algumas vezes elásticas, como em uma mola. Entretanto, 
en1 geral o metal simplesmente se deforn1a (p. ex., quando 
dobramos u1n prego ou amassamos uma folha de alumí
nio). Nesses casos o dobramento enfraquece as ligações que 
mantêm os cristal i tos juntos, e, con1 a flexão repetitiva, o n1e
ta I se quebra. 

Em uma liga com memória de foana, os átomos podem 
existir em dois arranjos de ligação diferentes, representando 
duas fases sólidas diferentes. cao (Seção 11.7) A fase a tem
peratura mais alta ten1 ligações fortes e fixas entre os átomos 
nos cristalitos. Em comparação, a fase a temperatura mais 
baixa é bastante flexível em relação aos arranjos entre os áto
mos. Portanto, quando o metal é distorcido a temperatura 
baixa, as tensões das distorções são absorvidas 110 cristalito, 
pelas variações na rede atômica. Enb:etanto, na fase a tempe
ratura n1ais alta, a rede atômica está firme e as tensões devi
das ao dobramento são absorvidas pelas ligações entre os 
cristalitos, con10 em um metal normal. 



872 Química: a ciência central 

Para ver con10 um metal com memória de forma compor
ta-se, suponha que dobremos uma barra da liga NiTi em um 
semicírculo (Figura 23.20(a)) e a aqueçamos até aproximada
mente 500 "C. Então resfriamos o metal abaixo da temperatu
ra de transição para a fase mudar para a temperatura baixa, 
a forma flexível. Apesar de o metal frio permanecer na forma 
semicircular, como na FigUia 23.20(b), ele é agora bastante 
flexível e pode facilmente ser esticado ou dobrado em outra 
forma. Quando o metal é subseqüenteinente aquecido e pas
sa pela mudança de fase para a fase 'firme', ele 'se lembra' de 
sua forma original e imediatamente retorna a ela como mos
trado na Figura 23.20(c). 

Existem muitos usos para tais ligas com memória de for
ma. A forma curva em um grampo dentário, por exemplo, 
pode ser formada à temperatura alta em uma curva que os 
dentes precisam seguir. À ten1peratura baixa, quando o me
tal é flexível, ele pode ser modelado para encaixar na boca 
que usa os grampos. Quando o grampo é inserido na boca e 
aquecido até a temperatura do corpo, o metal passa para a 
fase firme e exerce uma força contra os dentes à proporção 
que tenta retomar a sua forma original. Outros usos para os 
a1etais com memória de forma incluen1 as válvulas que se fe
cham com o calor em linhas de processos industriais, que não 
precisam de fonte de energia externa. Dizem que os metais 
com memória de forma inseridos na face de um taco de golfe 
fornecem mais spin à bola e maior controle do taco. 

3B 48 58 68 7B 86 

21 22 23 24 25 26 27 
Se Ti V Cr Mn Fe Co 
39 40 41 42 43 44 45 
y Zr Nb Mo Te Ru Rh 

71 72 73 74 75 76 77 
Lu H f Ta w Re Os Ir 

Tubo dobrado e tratado 
com calor para ajustar a forma 

Metal resfriado abaixo 
da temperatura de 
transição de fase 

Tubo de metal esticado, 
que se dobra facilmente 

(a) 

(b) 

Metal aquecido acima da 
temp eratura de transição de fase; 
ele retorna imediatamente à 
forma dobrada 

(e) 

Figura 23.20 Ilustração do comportamento de uma liga 
com memória de forma. 

lB 2B 

28 29 30 
Ni Cu Zn 

46 47 48 
Pd Ae: Cd 
78 79 80 
Pt Au Hg 

Figura 23.21 Os metais de transição são os que ocupam o bloco d da tabela periódica. 

Propriedades físicas 
Várias propriedades físicas dos elementos da primeira sér:ie de transição estão listadas na Tabela 23.5. Algu

mas dessas propriedades, como a energia de ionização e o raio atômico, são caJ:acterísticas dos átomos isolados. 
Outras, inclusive a densidade e o ponto de fusão, são características do sólido metálico como um todo. 

As propriedades atômicas variam de maneiras similares ao longo de cada série. Observe, por exemplo, que os 
raios atômicos dos metais de transição mostrados na Figura 23.22 exibem o mesmo padrão nas três séries. A ten
dência nos raios atômicos é complexa porque ela é o produto de vários fatores, alguns dos quais funcionam em 
sentidos opostos. Em geral, esperaríamos que o raio atômico dimintússe unílormemente à med ida que fôssen1os 
da esquerda para a direita ao longo de uma série de transição por causa do aumento da carga nuclear efetiva sofri
do pelos elétrons de valência. De fato, para os grupos 3, 4 e 5, essa é a tendência observada. Entretanto, à medida 
que o número de elétrons d aumenta, nem todos são usados na ligação. Os elétrons não-ligantes exercem efeitos 
repulsivos que fazem com que as distâncias de ligação aumentem, e vetnos seus efeitos potencializados no 
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TABELA 23.5 Propriedades dos elementos da primeira série de transição 

Grupo 38 48 58 6B 78 SB lB 2B 

Elemento Se T i V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Configuração eletrônica 3d14s1 3d24s2 3d~4s2 3d54s1 3cf4s2 3cf4s2 3d14s2 3d54s2 3d104s1 3d104s2 

Primeira energia de 631 658 650 653 717 759 758 737 745 906 
ionização (kJ / mol) 

Raio atômico de ligação 
(À) 

1,44 1,36 1,25 1,27 1,39 1,25 1,26 1,21 1,38 1,31 

Densidade (g/ cm3) 3,0 4,5 6,1 7,9 7,2 7,9 8,7 8,9 8,9 7,1 

Ponto de fusão ("C) 1.541 1.660 1.917 1.857 1.244 1.537 1.494 1.455 1.084 420 

grupo 7 e no aumento visto à medida que passamos pelos elementos do grupo 8. O raio atô1nico de ligação é urna 
grandeza empírica especialmente difícil de definir para elementos com.o os metais de transição, que podem existir 
em vários estados de oxidação. Todavia, as co1nparações das variações de uma série para a otltra são válidas. 

A blindagem incompleta da carga nuclear pelos eléh·ons adicionados produz um efeito interessante e impor
tante na terceü·a série dos metais de transição. Em geral, o raio atômico aumenta à n1edida que descen1os em u1na 
fa.mt1ia por causa do aumento do número quântico principal dos elétrons do nível de valência. aio (Seção 7.3) 
Entretanto, assim que passamos dos elementos do grupo 3, as segunda e terceira séries dos elernentos de transição 
têm virtualmente os mesmos raios atômicos de ligação. No grupo 5, por exemplo, o tântalo tem virtualmen.te o 
mesmo raio que o nióbio. Esse efeito tem origem na série dos lantanídeos, os elementos com números atô1nicos de 
57 até 70, que ocorrem entre Ba e Lu (Figura 23.21). O preenchimento dos orbitais 4/ até os elementos lantanídeos 
provocam aumento acentuado na carga nuclear efetiva, produzindo uma contração no tamanl10, chamada contra
ção de lantanídeo. Essa contração apenas compensa o aumento que esperaríamos à medida que vainos da segunda 
para a terceira série. Assim, as segunda e terceira séries dos metais de transição eni. cada grupo têm aproximadamen
te o mesmo raio ao Longo de toda a série. Como conseqüência, os metais das segunda e terceira séries em certo gru
po têm grandes similaridades em suas propriedades químicas. Por exen1plo, as propriedades químicas do zircônio 
e do háfnio são extraordinariamente similares. Eles sempre apresentam-se juntos na natureza e são muito difíceis 
de separar. 

Configurações eletrônicas e estados de oxidação 
Os metais de transição deven1 suas localizações na tabela periódica ao preendumento dos subníveis d. Entre

tanto, quando esses metais são oxidados, perdem seus elétrons s mais externos antes de perder os elétrons do sub-

----:( 
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1,60 

Segunda série 

1,50 

Terceira série 

1,40 

1,30 

Prin1eira série 1,20 .___...._ ______________ __, 

3 4 5 6 7 8 1 2 

Grupo B 

Figura 23.22 Variação no raio 
atômico dos metais de transição como 
função do número do grupo da tabela 
periódica. 
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Figura 23.23 Sais de íons de metais 
de transição e suas soluções. Da 
esquerda para a direita: Mn2

•, Fei·, 
Co~·. Ni2•, Cu2• e Zni~. 

- -
-

-
-- -

nível d. aDD (Se~o 7.-!) A configuração eletrônica de Fe é [Ae3d'54s2
, por exen1plo, enquanto a de Fe2

• é [Ar]3d6
. A 

formação de Fe necessita da perda de um elétron 3d, fornecendo [ArJ3d5. Muitos íons dos metais de transição con
têm sub1úveis d parcialmet1te ocupados. A existência desses elétrons d é parcialmente responsável por várias ca
racterísticas dos metais de transição: 

1. Eles geralmente exiben1 mais de um estado de oxidação estável. 
2. Muitos de seus compostos são coloridos, como mostrado na Figura 23.23. (Abordaremos a origem dessas 

cores no Capítulo 24.) 
3. Os metais de transição e seus compostos exibem propriedades magnéticas iJ1teressantes e importantes. 
A Figura 23.24 resume os estados de oxidação diferentes de zero comuns para a prin1eira série de transição. 

Os estados de oxjdação mostrados em círculos maiores são os mrus freqüentemente encontrados em compostos 
em solução ou no sólido. Os mostrados com círculos menores são menos comuns. Observe que Se se a presenta ape
nas em estado de oxidação +3 e o zmco se apresenta apenas em estado de oxidação +2. Entretanto, os outros metais 
exibem uma variedade de estados de oxidação. Por exemplo, Mn é normalmente encontrado em solução em esta
dos de oxidação +2 (Mn2

• ) e +7 (Mn04} . No estado sólido o estado de oxidação +4 (como em Mn02) é comum. Os 
estados de oxidação +3, +5 e +6 são met1os comuns. 

O estado de oxidação, que normalmente se apresenta para quase todos esses metais, deve-se à perda de seus 
dois elétrons 4s mais externos. Esse estado de oxidação é encontrado para todos esses elementos exceto Se, onde o 
íon 3+ com configuração [Ar] é particularmente estável. 

Os estados de oxidação acima de +2 deven1-se às perdas sucessivas de elétrons 3d. De Se até Mt1 o estado de 
oxidação máximo aumenta de +3 até +7, igualando em cada caso o número total de elétrons 4s mais 3d no átoo10. 
Portanto, o manganês tem estado de oxidação máximo de 2 + 5::: +7. À medida que vamos para a direita depois de 
Mn na primeira série de transição, o estado de oxidação máximo diminui. Nas segunda e terceira séries de transi
ção o estado de oxidação máximo é +8, alcançado em Ru04 e Os0 4• Em geral, os estados de oxidação máximos são 
encontrados apenas quando os metais estão combmados com os elementos mais eletronegativos, especialmente 
com O, F e, possivelmente, Cl. 

Figura 23.24 Estados de oxidação 36 46 56 66 7B 86 16 26 

diferentes de zero da primeira série de + 8 
transição. Os estados de oxidação • mais comuns estão indicados por +6 • • • 
círculos grandes. • • • 

+4 • • • • • • • • • • • • • • • 
+2 • • • • • • • • • • o 

Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 
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Figura 23.25 Os tipos de comportamento magnético. (a) Diamagnético: não há centros (átomos ou íons) com momentos 
magnéticos (b) Paramagnética simples: há centros com momentos magnéticos não alinhados a menos que a substância 
esteja em um campo magnético. (c) Ferromagnético: há centros acoplados alinhados em sentido comum. 

Magnetismo 

As propriedades magnéticas dos metais de transição e seus compostos são interessantes e importantes. As me
didas das propriedades magnéticas fornecem informações sobre a ligação química. Além disso, muitos usos im
portantes na tecnologia moderna são realizados a partir das propriedades magnéticas. 

Um elétron possui um 'spin' que fornece a ele wn momento magnético, fazendo com que ele se comporte como 
um ímã minúsculo. - (Seção 9.8) A Figura 23.25(a) represerlta um sólido diamagnético, no qual todos os elétrons 
no sólido estão emparelhados. Quando uma substância dia magnética é colocada em um campo 1nagnético, os mo
vimentos dos elétrons fazem com que a substância seja muito fracamente repelida pelo ín1ã. 

Quando tun átom.o ou íon possui um ou mais elétrons desemparelhados, a substância é pnrn111ngnéticn. a» 

(Seção 9 .8) Em unl sólido paramagnético os elétrons desemparelhados nos átomos ou íons do sólido não são influen
ciados pelos elétrons nos átomos ou íons adjacentes. Os momentos magnéticos nos átomos ou íons individuaís estão 
orientados aleatoriamente, como mostrado na Figura 23.25(b ). Entretanto, quando colocado em um campo magné
tico, os momentos magnéticos ton1am-se alinhados paralelamente uns em relação aos outros, produzindo intera
ção atrativa liquida com o únã. Assim, uma substância paramagnética é puxada para dentro de un1 campo 
magnético. 

Você provavelmente está maís familiarizado com o comportamento mag
nético de ímãs simples de ferro (Figura 23.26), uma forma muito mais forte de 
magnetismo chamada ferromagnetismo. O ferromagnetismo origina-se quan
do os elétrons desemparelhados dos átomos ou íons em um sólido são influen
ciados pelas orientações dos elétrons de seus vizinhos. O arranjo maís estável 
(energia mais baixa) resulta quando os spins dos elétrons nos átomos ou íons 
adjacentes estão alinhados no mesmo sentido, como mostrado na Figura 
23.2S(c). Quando um sólido ferromagnético é colocado em um campo magné
tico, os elétrons tendem a se alinhar fortemente ao longo do campo magi1ético. 
A atração pelo campo magnético resultante pode ser 1 milhão de vezes mais 
forte que uma substância pararnagnética simples. Quando o campo magnético 
externo for removido, as interações entre os elétrons fazem co1n que o sólico
m.o um todo mantenha um momento magnético. Dessa forma nos referimos a 
ele como un1 ín1â pen11n11ente. Os sólidos ferron1agnéticos 1naís comuns são os 
elementos Fe, Coe Ni. Muitas ligas exibem ferromagnetismo maíor que os me
tais puros. AlgLms óxidos metálicos (por exemplo, Cr02 e Fe30 4) são também 
ferromagnéticos. Vários óxidos ferromagnéticos são usados nas fitas de grava
ção magnéticas e disquetes de computador. 

23.8 Química de alguns metais de transição 

Figura 23.26 Os ímãs 
permanentes são feitos de 
materiais ferromagnéticos. 

Vamos agora considerar brevemente um pouco da química dos três elementos mais comuns da primeira série 
de transição: cromo, ferro e cobre. À medida que você ler esse material, procure por tendências que ilustrem as 
generalizações destacadas anteriormente. 
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Figura 23.27 O tubo à esquerda 
contém o íon violeta hidratado 
cromo(lll), Cr(H20)6

1
•• O tubo à 

direita contém o íon verde 
[(H20),Cr(OH)2Cr(H20),r·. 

FILME 
Química redox do ferro e do 
cobre 

Cromo 

O cromo dissolve-se lentamente e.m ácido clorídrico ou sulfúrico, liberan
do llidrogênio. Na ausência de ar, a reação resulta na formação de uma solu
ção de cor azul-celeste de íon cromo(U) ou cromoso: 

(23.21] 

Na presença de ar, o íon cromo(II) é rapidamente oxidado por 0 2 para for
mar o íon cromo(IIl). A reação produz o íon verde [(l'I20)4C r(OH)2Cr(H20)4]+. 
(Figura 23.27, direita). Em uma solução fortemente ácida, esse íon reage lenta
mente com íons W para formar o íon violeta (Cr(~0)~3• (Figura 23.27, es
querda), em geral representada simplesmente como Cr .. (aq). A reação total 
em solução ácida é quase sempre dada si1nplesmente como mostrado na 
Equação 23.22. 

4Cr2-(aq) + 0 2(g) + 4H'(aq) 4Cr3 
.. (aq) + 2H20(/) [23.22] 

O cromo é freqüentemertte encontrado em soluções aquosas no estado de 
oxidação +6. Em solução básica o íon cromato amarelo (Cr04

2l é o mais está
vel. Em solução ácida o íon cLicro1nato (Cr20 7

2
/ é formado: 

Cr0~2-(aq) + W(aq) HCr04-(aq) 

2HCr04-(aq) Cr20 7?-(aq) + H 20(l) 

[23.23) 

[23.24] 

A Equação 23.24 é uma reação condensada, na qual a água é rompida a 
partir de dois íons H Cr04- . Reações semelhantes ocorrem entre os oxiânions 
de outros elementos, como o fósforo. - (Seção 22.8) O equilíbrio entre os 
íons dicromato e cromato é facilmente observável porque Cr0~2- é amare
lo-claro e Cr20 7 

2
- é laranja-escuro, como visto na Figura 23.28. O íon dicromato 

em solução ácida é um agente oxidante forte, como evidenciado por seu gran
de potencial de redução. Em contraste, o íon cromato em solução básica não é 
um agente oxidante particularmente forte. 

Ferro 

Já abordamos a 01etalurgia do ferro com detalhes relevantes na Seção 23.2. 
Aqui consideraremos parte de sua importante q uímica em solução aquosa. O 
ferro existe em solução aquosa nos estados de oxidação +2 (ferroso) ou +3 (fér
rico). Ele geralmente aparece nas águas porque estas entram em contato 
com depósitos de FeC03 (Kps = 3,2x 10-11

) . C02 dissolvido na água pode, então, 
ajudar a dissolver esse mineral: 

[23.25] 

Fe2
+ dissolvido, com Ca2

+ e Mg2
' , contribui para a dureza da água. aao (Se

ção 18.6) 

Figura 23.28 O cromato de sódio 
Na2Cr04 (à direita), e o dicromato 
de potássio, K2Cr20 7 (à esquerda), 
ilustram a diferença na cor dos íons 
cromato e dicromato. 

Os potenciais-padrão de redução no ApêncLice E revelam muito sobre o tipo 
de comportamento químico que poderíamos esperar gue fosse observado para o 
ferro. O potencial de redução do estado de oxidação +2 para o metal é negativo; 

entretanto, a redução do estado +3 para o estado +2 é positiva. O ferro, por isso, deve reagir com ácidos não-oxidantes 
como o ácido sulfúrico diluído para formar Fe2+(aq), como de fato reage. Entretanto, na presença de ar, Fe2+(aq) tende a 
ser oxidado a Fe:i..(aq), como mostrado pela fem padrão positiva para a Equação 23.26: 

(23.26] 

Você pode ter visto ocasiões nas quais a água gotejando de uma torneira ou outra saída deixa uma mancha 
marrom (veja Figt1ra 23.29). A cor marrom deve-se ao óxido de ferro(ill) insolúvel, formado pela oxidação do fer
ro(ll) presente na água: 

[23.27] 
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Quando o ferro metálico reage com um agente oxidante como ácido nítrico 
diltúdo quente, Fel+(aq) é formado diretamente: 

[23.28) 

No estado de oxidação +3 o ferro é solúvel em soluções ácidas como o íon hj
dratado, Fe(~0)6J.t. Entretanto, esse íon hidrolísa rapidamente (Seção 16.11): 

[23.29) 

Quando uma solução ácida de ferro(ill) se torna mais básica, um precipita
do marrom-avermelhado gelatinoso, mais exatam.ente descrito co.mo óxido hi
dratado, Fe20 3 ·11H20, é formado (Figura 23.30). Nessa formulação 11 

representa um número indefinido de moléculas de água, dependendo das 
condições precisas da precipitação. Geralme11te, o precipitado que se forma é 
represe11tado meramente como Fe(OH)3• A solubilidade de Fe(OH)3 é muito 
baixa (K,,. = 4 x 10-38

) . Ele se dissolve em solução fortemente ácida, mas não em 
solução básica. O fato de ele 11ão se dissolver en1 solução básica é a base do pro
cesso de Bayer, no qual o alumínio é separado das impurezas, principalmente 
ferro(III). - (Seção 23.3) 

Cobre 
Em sua quími.ca em solução aquosa, o cobre exibe dois estados de oxida

ção: +1 (cuproso) e +2 (cúprico). No estado de oxidação +1 o cobre possui con
figuração eletrô.nica 3d10

• Os sais de Cu' em geral são insolúveis em água e 
possuem cor branca. Em solução o íon Cu' rapidamente se desproporciona: 

2Cu +(aq) Cu2"(aq) + Cu(s) K"I = 1,2 x 106 [23.30) 

Por causa dessa reação e porque o cobre(l) é facihnente oxjdado a cobre(Il) 
sob a maioria das condições de solução, o estado de oxidação +2 é de longe o 
mais comtLm. 

Muitos sais de Cu2
+, inclusive Cu(N03) 2, CuS04 e CuCl21 são solúveis em 

água. O sulfato de cobre penta-hidratado (Cu504 ·5H20), um sal bastante usa
do, tem quatro moléculas de água ligadas ao íon cobre e uma quinta molécula 
presa ao íon 504

2
- pela ligação de hidrogênio. O sal é azul. (Ele é geralmente 

chamado vitríolo azul; veja Fi.gura 23.31.) As soluções aquosas de Cu2
'", nas 

quais o íon cobre está coordenado pelas moléculas de água, ta1nbém são 
azuis. Entre os compostos insoh'1veis de cobre(II) está Cu(OH)2, formado 
quando NaOH é adicionado a uma solução aquosa de Cu2

+ (Figura 23.32). Esse 
composto azul perde água rapidamente com aquecimento para formar óxido 
de cobre(II) preto: 

(23.31) 

CuS é um dos compostos de cobre(Il) menos solúveis (K
1
,., = 6,3 x 10-36

). 

Essa substância preta não se dissolve em NaOH, NH3 ou ácidos não-oxidan
tes como HCI. Entretanto, ele se dissolve em l-IN031 o qual oxida o sulfeto a 
enxofre: 

3CuS(s) + BW(aq) + 2N03-(aq) -~ 3Cu2+(aq) + 3S(s) + 2NO(g) + 4H10(/) 
[23.32] 

CuS04 é en1 geral adicionado à água para deter o crescimento de algas e 
fungos, e outras preparações de cobre são usadas para borrifar ou pulverizar 
as plantas a fin1 de protegê-las de microorganismos e insetos. Os compostos de 
cobre normalmente não são tóxicos aos seres humanos, exceto em quantida
des muito elevadas. Nossa dieta diária freqüentemente inclui de 2 a 5 mg de 
cobre. 

l 

r 

, 
J 

Figura 23.29 A presença de sais 
de ferro no abastecimento de água 
leva a manchas de depósitos de 
Fe20 3• 

Figura 23.30 Adição de uma 
solução de NaOH a uma solução 
aquosa de Fe3

+ provoca a 
precipitação de Fe(OH)3• 

-

Figura 23.31 Cristais de sulfato 
de cobre(ll) penta-hidratado, 
CuSO. · 5H20. 

Figura 23.32 Adição de NaOH a 
uma solução aquosa de Cu2

• 

provoca precipitação de Cu(OH)2• 
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COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

O minério con1ercial mais importante de cromo é a cro111ita (FeCr20J. (a) Qual é a atribuição mais razoável dos estados 
de oxidação de Fe e Cr nesse minério? (b) A cromita pode ser reduzida ao ar em um forno de arco (que fornece o calor 
necessário) usando coque (carbono). Escreva uma equação química balanceada para essa redução, que forma ferro
cromo (FeCr2). (e) Duas das principais formas do cromo no estado de oxidação +6 são CrO/ - e Cr20 / -. Desenhe ases
truturas de Lewis para essas espécies (Dicn: você pode achar útil considerar as estruturas de Lewis de ânions 
não-metálicos de mesma fórn1ula.) (d ) O cromo metálico é usado em ligas (p. ex., aço inoxidável) ena eletrogalvaniza
ção, mas o metal em si não é n1uito utilizado, em parte porque não é dúctil a temperaturas ordinárias. A partir do que 
aprendemos neste capítulo sobre ligações metálicas e propriedades, sugira por que o cromo é menos dúctil que a 
maioria dos metais. 

Solução (a) Como cada oxigênio tem número de oxidação -2, os quatro oxigênios representam um total de -8. Se os 
metais têm números de oxidação inteiros, as escolhas são Fe = +4 e Cr = +2, ou Fe = +2 e Cr = +3. A última escoll1a 
parece a mais razoável porque um nún1ero de oxidação de +4 para o ferro é incomum. (Apesar de un1a alternativa ser 
Fe +3 e os dois cromos tendo estados de oxidação dilerentes de +2 e +3, as propriedades da cromita indicam que os dois 
cromos têm o mesmo nún1ero de oxidação.) 

(b) A equação balanceada é: 

2C(s) + FeCr20 4(s) FeCr2(s) + 2C01(g) 
(c) Esperan1os que em CrO, 2- , Cr esteja rodeado tetraedricamente por quatro oxigênios. A configuração eletrônica do 
átomo de Cr é [Ar]3d54s1

, fornecendo-lhe seis elétrons que podem ser usados na ligação de maneira muito semelhante 
ao átomo de Sem SO~ 2-. Esses seis elétrons devem ser compartilhados com quatro átornos de O, cada um dos quais 
com seis elétrons no nível de valência. Além disso, o íon tem carga-2. Portanto, te1nos un1 total de 6 + 4(6) + 2 = 32 elé
trons no nível de valência para colocar na estrutura de Lewis. Colocando um par de elétrons em cada ligaçãoCr-Oe 
adicionando pares de elétrons desemparelhados para os oxigênios, necessitamos exatamente de 32 elétrons para atin
gir o octeto ao redor de cada átomo: 

l -
·.(J· ·o: 
. \:(. 

:d 'D: . . . . 

Em Cr20 ,2- a estrutura é semelhante àquela do íon difosfato (P20 74/, o qual abordamos na Seção 22.8. Podemos pensar 
em íon Cr20 /- como formado por uma reação de condensação conforme mostrado na Equação 23.24. 

2-
.X. .X. 
·V· ·U· 

:o-tr-õ-tr-õ: .. 6 .. ó .. . . . . . . . . . . . . 

(d) Recorde-se de que o cromo, com seis elétrons disponíveis para ligação, tem ligação metálica relativamente forte 
entre os metais da série de transição, como evidenciado por seu al to ponto de fusão (Tabela 23.2). Isso significa que as 
distorções da rede metálica, do tipo das que ocorrem quando os metais são transformados em fios, necessitam de mais 
energia que para outros metais com ligação metálica mais fraca. 

Resumo e termos-chave 

Seção 23.1 Os elementos metálicos são extraídos da 
litosfera, a parte sólida mais alta no plar\eta. Os elemen
tos metálicos estão presentes na natureza em minerais, 
os quais são substâncias inorgânicas sólidas encontra
das em vár ios depósitos, ou minérios . Os componentes 
desejados de um minério devem ser separados dos com
ponentes indesejados, chamados ganga. A metalurgia 
está preocupada com a obtenção dos metais a partirdes
sas fontes e con'l o entendimento e a modificação das 
propriedades dos metais. 

Seção 23.2 A pirometalurgia é o uso do calor para 
realizar reações químicas que convertem certo minério 
de uma forma quúnica para outra. Na calcinação, um 
minério é aquecido para eliminar uma substância volá
til, como no aquecimento de um minério de carbonato 
para eliminar C02• Na us tulação, o minério é aquecido 
sob condições nas quais ocorre reação com a atmosfera 
do forno. Por exemplo, os .minérios de sulfeto podem ser 
aquecidos para oxidar o enxofre a 502 • Em uma opera
ção de fusão duas ou mais camadas de materiais mutua-



mente insolúveis formam-se no forno. Uma camada con
siste en1 metal fundido e a outra (escória) é composta de 
mineraic; de silicato fw1didos e outros materiais iônicos 
como os fosfa tos. 

O ferro, o mais importante n1etal na sociedade 
moderna, é obtido a partir de seus minérios de óxidos 
pela redução em a lto-forno. O agente redutor é o carbo
no, na forma de coque. O calcário (CaC03) é adicionado 
para reagir com os silicatos presentes no minério bruto 
para fo rmar a escória . O ferro bruto do alto-forno, cha
mado ferro gusa, em geral é tirado diretamente para um 
conversor, ond.e o refinamento ocorre para formar vá
rios tipos de aço. No conversor o ferro fundido reage 
com o oxigênio puro para oxidar os elementos de im
pureza. 

Seção 23.3 A hidrometalurgia é o uso de processos 
químicos que ocorrem em solução aquosa para separar 
um mineral de seu nunério ou um elemento especifico 
de outros. Na lixiviação, um minério é tratado com rea
gente aquoso para dissolver um componente seletiva
mente. No processo d e Bayer o alu.m.úúo é dissolvido 
seletivan1en.te da bauxita pelo tratamento com solução 
de NaOH concentrada. 

Seção 23.4 A eletrometalurgia é o uso de métodos 
eletrolíticos para preparar ou pltrificar un1 elemento 
metálico. O sódio é preparado pela eletrólise d e NaCI 
fundido em uma célula de Downs. O alumínio é obtido 
no processo de HaU pela eletrólise de Al20 3 em criolita 
fundida (Na3AIFJ. O cobre é purificado por eletrólise 
de solução aquosa de sulfato de cobre usando a.nodos 
compostos de cobre impuro. 

Seção 23.5 As propriedades dos metais podem ser 
explicadas de maneira qualitativa pelo modelo d e mar 
de elétrons, no qual os elétrons são visualizados livres 
para mover-se por toda a estrutura metálica. No mode
lo do orbital molecular os orbitais atômicos de valência 
dos á tomos metálicos interagem para formar uma ban
da de energia preenchida parcialmente pelos elétrons 
de valência. Os orbita.is q ue constituem a banda de 
energia estão deslocalizados sobre os á tomos do metal, 
e s uas energias são multo pouco espaçadas. Como as di
ferenças de energia entre os orbita.is na banda são muito 
pequenas, a promoção de elétrons para orbitais de 1nals 
alta energia necessita de multo pouca energia. Isso dá 
origem às altas condutividades elétrica e térnúca, bem 
como a outras p ropriedades metálicas características. 

Exercícios 

Metalurgia 

23.1 Dois dos metais mais utilizados são o alumínio e o fer
ro. Quais são as fontes naturais mais importantes des
ses elementos? Em qual estado de oxidação cada u1n 
desses metais é encontrado na natureza? 
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Em um isolante, por outro lado, todos os orbitais de 
uma banda estão completamente preenchidos e existe 
um grande salto de energia entre a preenclúda e a pró
xima banda não preendúda. 

Seção 23.6 As ligas são materiais que possuem pro
priedades metálicas características e são compostas de 
ma.is de um elemento. Geralmente, um ou ma.is elen1en
tos metálicos são os principais componentes. As ligas 
d e solução são ligas homogên~eas nas quais os compo
nentes estão distribuídos uniformemente por toda a 
liga. Nas ligas heterogêneas os compo11entes não estão 
d istribuídos uniformemente; em vez disso, duas ou 
ma.is fases distintas com composições características es
tão presentes. Os compostos intermetálicos são ligas 
homogêneas que têm propriedades e composições defi
nidas. 

Seções 23.7 e 23.8 Os metais de transição são caracte
rizados pelo p reenchimento incompleto dos orbitais d. 
A presença dos elétrons d nos elementos de transição 
leva a estados de oxidação múJtiplos. À medida que 
prosseguimos por determinada série de metais de transi
ção, a carga nuclear efetiva para os elétrons de valência 
aumenta lentamente. Como resultado, os elementos de 
transição mais avançados em certa série tendem a adotar 
estados de oxidação n1ais baixos e têm raios iônicos ligei
ramente menores. Apesar de os raios atômicos e iônicos 
a umentarem na segunda série se comparados com a pri
meira, os elementos da segunda e terceira séries são simi
lares em relação a essa e outras propriedades. Essa 
semelhança deve-se à contração de lantanídeo. Os ele
mentos lantanídeos, nú.meros atômicos de 57 até 70, exi
bem alunento na carga nuclear efetiva que compensa o 
aumento no número q uântico principal na terceira série. 

A presença de elétrons desemparelhados nos orbitais 
de valência leva a comportamento magnético interessante 
nos metais de transição e seus compostos. En1 substâncias 
ferromagnéticas, os spins dos elétrons desemparelhados 
nos átomos são afetados pelos spins dos átomos vizinhos. 
Em uo1 campo magnético, os spins tornam-se alinhados 
ao longo do sentido do campo magnético. Quando o cam
po magnético é removido, essa orientação permanece, 
fornecendo ao sólido um momento magnético como obser
vado nos ín1ãs permanentes. 

Neste capítulo também consideramos parte da quí
mica dos três m eta.is de transição mais comuns: cromo, 
ferro e cobre. 

23.2 (a) A pirolusita (Mn02) é um mineral de manganês comer
cialmente importante. Qual é o estado de oxidação de 
Mn nesse ntineral? (b) Cite alguns reagentes que pode
riam ser usados para reduzir esse minério a n1etal. 
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23.3 Explique em suas próprias palavras ô que quer dizer a 
afirmativa. "Esse minério consiste en1 pequenas concen
trações de calcopirita com considerável ganga". 

23.4 O que significam os seguintes termos: (a) calcinação; 
(b) lixiviação; (e) fusão; (d ) escória? 

23.5 Complete e faça o balanceamento de cada uma das se
guintes equações: 

A 
(a) PbS(s) + 0 2(g) 
(b) PbC03(s) ª 

A 
(e) W03(s) + H 2(g) 

ó 
(d) ZnO(s) + CO(g) 

23.6 Complete e faça o balanceamento de cada uma das se
guintes equações: .. 
(a) CdS(s) + 0 2(g) 

ó 
(b ) CoC03(s) 
(e) Cr20 3(s) + Na(/) 
(d) V03(g) + K(/) 
(e) BaO(s) + P20 5(/) 

23.7 Uma amostra contendo PbS04 deve ser refinada a me
tal Pb por calcinação, seguida de ustulação. (a) Quais 
produtos voláteis você espera que sejam produzidos 
pela calcinação? (b) Proponha uma atmosfera apro
priada para acompanhar a ustulação. (e) Escreva equa
ções químicas balanceadas para as duas etapas. 

23.8 Suponha que wn metalúrgico queira usar o carbonato de 
cobalto(II) como wna fonte do metal cobal to. (a) Quais 
produtos você esperaria da calcinação dessa substância? 
(b) Com qual reagente você poderia reagir o produto da 
calcinação em uma operação de ustulação para formar 
metal Co? (e) Escreva equações químicas balanceadas 
para os processos abordados nos itens (a) e (b). 

Metais e ligas 

23.17 O sódio é uma substância altamente maleável, enquan
to o clore to de sódio não é. Explique essa diferença nas 
propriedades. 

23.18 O silício tem a mesma estrutura cristalina do d.ia mante 
(Figura 11.41). Com base nesse fato, você acha provável 
q ue o silício exiba propriedades metálicas ou não? 
Explique s ua resposta. 

23.19 A prata tem as nlais al tas condutividades elétrica e tér
mica entre todos os 111etais. Como o n1odelo de mar de 
elétron pode explicá-las? 

23.20 (a) Compare as estruturas eletrônicas do cromo e do se
lênio. Em quais aspectos elas são similares e em quais 
elas diferem? (b) O cromo é um 1netal e o selênio é um 
não-metal. Quais fatores são i1nportantes em deter11U
nar essas diferenças nas propriedades? 

23.21 As densidades dos elementos K, Ca, Se e Ti são 0,86, 1,5, 
3,2 e 4,5 g/cm3

, respectivamente. Quais fatores são 
mais prováveis de ser de principal importância em 
detern1inar essa variação? 

23.22 O calor de atomização, que é a variação de entalpia 
para o processo M(s) M(g), onde M(g) é a forma 
atômica do metal, varia na primeira série de transição 
como segue: 

23.9 Escreva equações quío1icas balanceadas para a redução 
de FeO e Fe20 3 por H 2 e CO. 

23.10 Qual é o principal agente redutor na redução do miné
rio de ferro em alto-forno? Escreva a equação química 
para o processo de redução. 

23.11 Qual é o papel de cada tLm dos materiais no p rocesso 
químico que ocorre em alto-forno: (a) ar; (b) calcário; (e) 

coque; (d ) água? Escreva as equações químicas balance
adas para ilustrar suas respostas. 

23.12 (a) No processo de oxigênio básico para a formação do 
aço, quajs as reações que fazem com que a ten1peratura 
no conversor a umente? (b) Escreva as equações quimj
cas balanceadas para a oxidação do carbono, do enxo
fre e do silicio no conversor. 

23.13 (a) Por que o processo de Bayer é uma etapa necessária 
na produção do alumínio metálico? (b) Qual diferença 
nas propriedades químicas é usada no processo de Ba
yer para separar A403 de Fe20 3? 

23.14 Quais os papéis de 0 2 e de CN" na lixiviação do ouro a 
partir de minérios de baixo teor? 

23.15 Descreva como a eletrometalurgia seria empregada 
para purificar o cobalto metálico bruto. Descreva as 
composições dos eletrodos e do eletrólito, e escreva to
das as reações dos eletrodos. 

23.16 O elemento estanho geralmente é extraído de depósitos 
de minério de cassiterita (Sn02). O óxido é reduzido 
com carbono e o metal trruto purificado por eletrólise. 
Escreva as equações químicas balanceadas para o pro
cesso de redução e para as reações do eletrodo na ele
trólise. (Suponha que u ma solução ácida de SnS04 seja 
empregada como eletrólito na eletrólise.) 

23.23 

23.24 

23.25 

Elemen to Ca Se Ti V 

õ .H.1om 
(kJ/mol) 178 378 471 515 

Use um modelo para a ligação metálica que explique 
essa variação. 
De acordo com a teoria de banda, como os isolantes 
diferem dos condutores? Como os semicondutores di
ferem dos condutores? 
Qual você espera ser melhor condutor de eletricidade, 
o germânio ou o germânio dopado com arsênio? Justi
fi que sua resposta usando o modelo do orbital mole
cular. 
O estanho existe em duas formas alotrópicas: o estanho 
cinza tem a estrutura do diamante, e o estanho branco, 
a de empacotamento denso. Qual dessas formas alotró
picas você esperava ter maior caráter metálico? Expli
que por que a condutividade elétrica do estanho branco 
é muito maior que a condutividade do estanho cinza. 
Qual fornla você esperava ter a distância de ligação 
Sn - Sn mais longa? 



[23.26] Como aprendemos no Capítulo 11, a grafite é um bom 
condutor de eletricidade na direção paralela às cama
das de sua estrutura (Figura 1 l .41(b)). Use o modelo de 
o rbital molecular para metais para explicar a conduti
vidade da grafite. 

Metais de transição 

23.29 Quais das seguintes propriedades são .mais bem 
consideradas características dos átomos isolados li
vres, e quais são características do meta l como un1 
todo: (a) condutividade elétrica; (b) primeira energia 
de ionização; (c) raio a tômico; (d) ponto de fusão; (e) ca
lor de vaporização; 10 afinidade eletrônica? 

23.30 Quais das seguin tes espécies você esperava possuir 
propriedades metálicas: (a) TiCl,v (b) Liga NiCo; (c) W; 
(d ) Ge; (e) Hg2

2•? Justifique sua resposta em cada um 
dos casos. 

23.31 Qual é o sig1úficado do termo contração de lantanídeo? 
Quais p ropriedades dos e lementos de transição são afe
tadas pela contração de lan tanídeo? 

23.32 O zircônio e o háfnio são elementos do grupo 4B na se
gunda e terceira séries de transição. Os raios atômicos 
desses elementos são virtuahnente os mesmos (Figura 
23.22). Explique essa similaridade no raio atômico. 

23.33 Escreva a fórmu la para o fluoreto que corresponde ao 
estado de oxidação mais alto esperado para cada um 
dos seguintes elementos: (a) Se; (b) Co; (c) Zn. 

23.34 Escreva a fórmula para o óxido que corresponde ao es
tado de oxidação mais alto esperado para cada um dos 
seguintes elementos: (a) Cd; (b) W; (c) Nb. 

23.35 Por que o cromo exibe vários estados de oxidação em 
seus compostos, enquanto o alumínio exibe apenas o 
estado de oxidação +3? 

23.36 O elemento vanádio exibe estados de oxidação múlti
plos, inclusive +2. O composto VCl2 é conhecido, en
quanto ScCl2 é desconhecido. Use as configurações 
eletrônicas e as cargas nucleares efetivas para explicar 
essa diferença no comportamento. 

Exercícios adicionais 

23.47 Escreva llm.a equação qu(mica para a reação que ocor
re quando PbS é usnllado ao ar. Por que uma fábrica 
de ácido sulfúrico pode ser localizada próxima a uma 
fábrica que ustula minérios de sulfeto? 

23.48 Explique por que os metais alumínio, magnésio e sódio 
são obtidos por eletrólise em vez de ser obtidos por re
d ução com agentes redutores químicos. 

23.49 Faça uma tista de agentes redutores químicos empre
gados na produção de metais, como descrito neste ca
pítulo. Para cada um deles, identifique um metal que 
possa ser formado usando aquele agente redutor. 

23.50 Escreva as equações químicas balanceadas para cada 
uma das seguintes descrições verbais: (a) o oxitriclo
reto de vanádio (VOC13) é formado pela reação do 
cloreto de vanádio(III) com o oxigênio. (b) O óxido 
de nióbio(V) é reduzido a metal com gás hidrogênio. 
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23.27 Defina o termo liga. Distinga entre ligas de solução, ligas 
heterogêneas e compostos intermetálicos. 

23.28 Distinga entre ligas substitucional e intersticial. Quais 
as condições que favorecem a forrnação de ligas substi
tucionais? 

23.37 Escreva a configuração eletrônica esperada para cada um 
dos se~uintes íons: (a) Cr3

' ; (b) Au3
• ; (e) Ru2

• ; (d) Cu' ; 
(e) Mn •; (f) Ir· . 

23.38 Qual é a configuração eletrônica esgerada para cada um 
dos seAuintes íons: (a) Ti2

' ; (b) Co •; (e) Pd2
• ; (d) Mo3

· ; 

(e) Ru '; <O Ni4
• . 

23.39 Qual você esperava ser mais faciln1ente oxidado, re-
N ·2•7 o u 1 • 

23.40 Qual você esperava ser o agente redutor n1ais forte, 
Cr2' ou Fez.? 

23.41 Como a presença de ar afeta as estabilidades relativas 
dos íons ferroso e férrico? 

23.42 Dê as fórmulas qLúmicas e as cores dos íons cromato e 
dicron1ato. Qual desses é mais estável em solução ácida? 

23.43 Escreva as equações químicas balanceadas para a reação 
entre o ferro e (a) ácido clorídrico; (b) ácido nítrico. 

23.44 Mn02 reage com HCI aquoso para produzir Mn02(aq) 
e gás cloro. (a) Escreva a equação química balanceada 
para a reação. (b) Essa é un1a reação de oxirredução? 
Caso seja, identifique os agentes oxidante e redutor. 

23.45 Em nível atômico, o que dis tingue um n1aterial para
magnético de um diamagnético? Como cada um se 
comporta en1 um campo magnético? 

23.46 (a) Quais características de um material ferromagnéti
co o distingue de um outro paramagnético? (b) Que 
tipo de interação deve ocorrer no sólido para realizar o 
comportamento ferromagnético? (e) Uma substância 
deve conter ferro para ser ferromagnética? Justifique 
sua resposta. 

(c) O íon ferro(ID) em solução aquosa é reduzido ao 
íon ferro(fJ) na p resença de pó de zinco. (d) O cloreto 
de nióbio(V) reage com a água para produzir cristais 
de ácido nióbico (HNb03). 

23.51 Escreva a equação química correspondente a cada uma 
das seguintes descrições verbais: (a) NiO(s) pode ser 
solubilizado por lixiviação com ácido sulfúrico aquoso. 
(b) Após a concentração, um 01inério contendo o mine
ral carrolita (CuCoiS4) é Lixiviado com ácido sulfúrico 
aquoso para produzir uma solução que contém íons 
cobre e íons cobal to. (c) O dióxido de titânio é tratado 
com cloro na presença de carbono como um agente re
dutor para formar TiCl4• (d) Sob pressão de oxigênio, 
ZnS(s) reage a 150 QC com ácido sulfúrico aquoso para 
formar sulfato de zinco solúvel, com deposição de 
enxofre elen1en tar. 
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23.52 O cobre bruto submetido a eJetrorrefinamento con
tém impurezas de selênio e teJúrio. Descreva o prováveJ 
destino desses elementos durante o eletrorrefinamento 
e relacione sua resposta com as posições relativas dos 
elementos na tabela periódica. 

23.53 Por que o estado de oxidação +2 é comun1 entre os 
n1etais de transição? Por que tantos n1etais de transi
ção exibem variedade de estados de oxidação? 

[23.54) Escreva as equações químicas balanceadas que cor
respondem às etapas no seguinte relato rápido da me
talurgia do molibdênio: o molibdênio está presente 
basicamente como sulfeto, MoSz. Ao ser fervido com 
ácido nítrico concentrado, obtém-se um resíduo bran
co de Mo03• Isso é um óxido ácido; quando ele for dis
solvido em amônia concentrada quente en1 excesso, o 
molibdato de aniônio cris taliza-se co.m resfriamento. 
Com o aquecimento do molibdato de amônio, obtém-se 
Mo03 branco. Con1 aquecimento adicional a 1.200 ºC 
em hidrogênio, obtên1-se um pó cinza de molibdênio 
n1etálico. 

23.55 Distinga entre (a) uma liga substitucional e um com
posto intermetálico; (b) uma substância paramagnéti
ca e outra diamagnética; (c) um semicondutor e um 
isolante; (d ) condução metáJica e condução eletrolítica 
de eletricidade. 

23.56 O silício puro é um mau condutor de eletricidade. O ti
tânio, que também possui quatro elétrons no nível de 
valência, é um condutor metálico. Explique a diferença. 

123.57) As estabil idades termodinâmicas dos três complexos 
Zn(H20)4

2
'. Zn(NH3)/• e Zn(CN)/ - aumenta a partir 

do complexo de H20 para o de NH31 e deste para o de 
C~. Con10 você espera que os potenciais de redução 
desses três complexos sejam comparados? 

23.58 Por que as substâncias paran1agnétic<1s sofrem atra
ção tão fraca pelo ímã comparada com substâncias 
ferromagnéticas? 

23.59 Avalie se cada um dos coinpostos a seguir tem pro
priedades diamagnética ou paramagnética e justifi-

Exe rcícios cumulativos 

23.65 Se um alto-forno usa Fe20 3 para produzir 9,00x103 to
neladas de Fe a cada dia, qual é a quantidade mínima 
de carbono necessária no forno, supondo que o agente 
redutor real seja na realidade monóxido de carbono? 

23.66 (a) Uma carga de 3,3 x 106 kg de material contendo 
27o/o de Cu2S e 13% de FeS é adicionad a a un1 conver
sor e oxidada. Qual é a 1nassa de S02(g) formada? 
(b) Qual é a razão moJar de Cu para Fe na mistura de 
óxidos resultante? (e) Quais são as fórmulas prováve
is dos óxidos forn1ados nas reações de oxidação, su
pondo un1 excesso de oxigênio? (d) Escreva as 
equações balanceadas representando cada unla das 
reações de oxidaç.'io. 

23.67 Usando os conceitos abordados no Capitulo 13, indique 
por que as fases de metal fundido e de escória formadas 
no alto-fomo mostrado na Figura 23.4 são imiscíveis. 

23.68 Em um processo eletrolítico o suJíeto de níquel é oxi
dado em uma reação de duas etapas: 

que sua resposta: (a) NbC15; (b ) CrCl2; (e) CuCI; 
(d) Ru04; (e) NiCl2. 

[23.60) Associada a qualquer sólido ferromagnético existe 
uma temperatura conhecida como temperatura 
Curie. Quando aquecida acima de sua tenlperatu
ra Curie, a substância não mais exibe ferromagnetis
mo, mas, em vez disso, torna-se paramagnética. Use a 
teoria cinética molecular dos sólidos par<1 explicar 
essa observação. 

23.61 Escreva as equações químicas balanceadas para cada 
uma das seguintes reações característi.cas do manga
nês elementar: (a) reage com HN03 aquoso para for
mar uma solução de nitrato de manga.nês(m. (b) Quan
do o nitrato de manganês(II) sólido é aquecido a 450 K, 
ele se decompõe em Mn02• (e) Quando Mn02 é aque
cido a 700 K, e.lese decompõe em Mn30 1• (d) Quando 
Mn02 sólido reage com F2(g), ele forma MnF3 (u1n dos 
produtos é ClF;i). 

23.62 Determine o que acontece nos seguintes casos: (a) 
Fe(OH)a precipitado recentetnente é exposto ao ar. 
(b) O KOH é adicionado a uma solução aquosa de 
nitrato de cobre(Il). (c) O hidróxido de sódio é adicio
nado a uma solução de dicromato de potássio. 

[23.63] Com base na quin1ica descrita neste e em outros capí
tulos, proponha as equações químicas balanceadas 
para a seguinte seqüência de reações envolvendo o ní
quel: (a) O minério milerita, que contém NiS, é ustula
do em uma atmosfera de oxigênio para produzir um 
óxido. (b) O óxido é reduzido a metal usando coque. 
(e) A dissolução do metaJ em ácido clorídrico produz 
uma soluç,'lo verde. (d ) A adição de excesso de hi
dróxido de sódio à solução provoca a precipitação de 
un1 material verde gelatinoso. (e) Com o aquecimento, o 
material verde perde água e produz um pó verde. 

[23.64) Indique se cada um dos seguintes sólidos tem probabi
lidade de ser um isolante, um condutor metálico, um 
semicondutor do tipo /1 ou um semicondutor do tipo 
p: (a) Ti02; (b) Ge dopado com In; (e) Cu3Al; (d) Pd; (e) 
SiC; ( f ) Bi. 

Ni3Si(s) Ni2+(nq) + 2NiS(s) + 2e-
NiS(s) Ni2~(nq) + S(s) + 2e-

Qual é a massa de Ni2~ produzida em uma solução 
passando uma corrente de 67 A por um período de 
11,0 h, supondo que a célula tenha 90°/o de eficiência? 

[23.691 (a) Usando os dados do Apêndice C, estime a variação 
de energia livre para a seguinte reação a l.200 ºC: 

Si(s) + 2Mn0(s) Si02(s) + 2Mn(s) 
(b) O que esse valor lhe diz sobre a possibilidade de 
reaJizar essa reação a 1.200 ºC? 

[23.70J (a) No conversor empregado na formação do aço (Fi
gura 23.6), o gás oxigênio é injetado diretamente den
tro de um recipiente de ferro fundido. O ferro é 
convertido em ferrugem ao ser exposto ao ar à tempe
ratura ambiente, mas ele não é extensivamente oxida
do no conversor. Explique por que isso acontece. (b) O 
oxigênio introduzido dentro do conversor reage com 
várias impurezas, especialmente con1 carbono, fósfo-



ro, enxofre, silício e as impurezas metálicas. Qual a 
destinação deles no processo? 

23.71 O cobre(l) é uni estado de oxidação incomum em so
lução aquosa ácida porque ele desproporciona em 
Cu2

' e Cu. Use os dados do Apêndice E para calcular a 
constante de equilíbrio para a reação: 

2Cu '(nq) Cu2•(nq) + Cu(s) 
23.72 A redução dos óxidos metálicos é geralmente realiza

da usando monó)(ido de carbono como agente redutor. 
O carbono (coque) e o dióxido de carbono geralmente 
estão presentes, levando à segujnte reação: 

C(s) + C02(g) 2CO(g) 
Usando os dados do Apêndice C, calcule a constante 
de equUíbrio para essa reação a 298 K e a 2.000 K, su
pondo que as entalpias e as entropias não dependam 
da temperatura. 

23. 73 O magnésio é obtido pela eletrólise de MgCl2 fundido. 
(a) Por que uma solução aquosa de MgCl2 não é usada 
na eletrólise? (b) Várias células são conectadas en1 pa
ralelo por fios de cobre niuito grandes que transportani 
a corrente para as células. Supondo que a células tê1n 
96°/o de eficiência na produção dos produtos desejados 
na eletrólise, qual é a .massa de lvCg formada ao se pas
sar uma corrente de 97.000 A por uni período de 24 h? 

23.74 O fluoreto de vanádio(V) é uma substância incolor 
que funde a 19,5 ºC e ferve a 48,3 ºC. O fluoreto deva
nádio(Ill), por outro lado, é amarelo-esverdeado na 
cor e funde a 800 ºC. {a) Sugira unia estrutura e uo1a li
gação para VF5 que explique seus pontos de ebulição e 
fusão. Você pode identifica r um composto de um ele
nientonão~metálico que provavelmente te1n a niesma 
estrutura? (b) VF3 é preparado pela ação de HF em 
VO, aquecido. Escreva uma equação balanceada para 
essa reação. (c) Enquanto VF5 é um composto conheci
do, os outros haJetos de vanádio(V) são desconheci
dos. Sugira por que esses compostos poderiam ser instá-
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veis. (Dica: as razões podem estar relacionadas tanto 
com o tan1an110 quanto com fatores eletrônicos.) 

23.75 A galvanização de chapa de ferro pode ser realizada 
eletroliticamente usando um banho contendo uma so
lução de sulfato de zinco. A chapa é transformada no 
catodo e um anodo de grafite é usado. Calcule o custo 
da eletricidade necessária para depositar uma cama
da de 0,49 mm de zinco em ambos os lados de uma 
chapa de ferro de 2,0 m de largura e 80 m de compri
mento se a corrente for 30 A, a voltagem, 3,5 V e a efi
ciência de energia do processo, 90o/o. Suponha que o 
custo da eletricidade seja de US$ 0,082 por qui lo
watt-hora. A. densidade do zinco é 7,1 g/ cm3

. 

(23.76] A prata é encontrada como Ag2S no minério argentita. 
(a) Usando os dados na Tabela 17.2 e o Apênruce D.3, 
determine a constante de equilíbrio para a cianidação 
de Ag2S para Ag(CN)2- . (b) Com base em sua resposta 
para o item (a), você consideraria a cianidação um 
nieio prático de Hxiviar a prata do minério argentita? 
(c) A prata também é encontrada como AgCI no miné
rio cerargerita. Seria viável usar a cianidaçâo como 
processo de lixiviação para esse minério? 

(23. 77] Os calores de atomização, t>.H •'""" em kJ / mol, da primei
ra série de transição dos elementos são como seguem: 

Elemento Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu 

6.H,tom 178 378 471 515 397 281 415 426 431 338 

(a) Escreva uma equação para o processo envolvido 
na atomização e descreva as variações eletrônicas e 
estruturais ocorridas. (b) O 6H,,,

0
m varia irregular

mente na série após V. Como isso pode ser explicado, 
no mínimo em parte, usando as configurações eletrô
nicas dos átomos gasosos? (Dicn: recorra às aborda
gens das seções 6.8 e 6.9.) 



Capítulo 

Química dos compostos 
de coordenação 

As core associadas à química não são apenas belas - elas tam
bém são informativas, fornecendo discernimento da estrutura e da ligação da 
matéria. Os compostos de metais de transição constituem um importante gru
po de substâncias coloridas. Algumas delas são usadas em pigmentos de tin
tas; outras produzem cores em vidro e pedras preciosas. Por que esses 
compostos têm cor e por que essas cores variam à medida que os íons ligados 
ao metal mudam? A química que exploramos neste capítulo nos ajudará ares
ponder a essas perguntas. 

Nos capítulos anteriores vimos que os íons metálicos podem funcionar 
como ácidos de Lev.ris, formando ligações covalentes com uma variedade de 
moléculas e íons que funcionam como bases de Lewis . ._ (Seção 16.11) Te
mos encontrado também muitos íons e compostos que resultam de tais intera
ções. Abordamos [Fe(l-120)6]:» e [Ag(NHJ 2]+, por exemplo, na cobertura de 
equilíbrios nas seções 16.11e17.5. A hemoglobina, um composto de ferro irn
portante, responsável pela capacidade do sangue en1 transportar oxigênio. 
.,_ (Seções 13.6 e 18.4) Na Seção 23.3 vimos que a hidrometalurgia depende 

da formação de espécies como [Au(CN)2]- . Neste capítulo nos deteremos na 
química rica e importante associada a uniões complexas de metais rodeados 
por moléculas e íons. Os compostos 1netálicos desse tipo são chamados de co1n
postos de coorrlennção. 

24.1 Complexos metálicos 

Espécies tais como [Ag(NH3) 2]+ que são un.iões de um íon metálico central 
ligado a um grupo de moléculas ou íons vizinhos são chan1adas complexos 
metálicos ou simplesmente co111plexos. Se o complexo possui uma carga liqui
da, é geralmente chamado íon co111plexo. -. (Seção 17.5) Os compostos que 
contêm complexos são conhecidos como compostos de coo.rdenação. A maio
ria dos compostos de coordenação que examinaremos contém íons de metais 
de transição, apesar de os íons de outros metais também poderem formar com
plexos. 

As moléculas ou íons que circundam o íon metálico em um complexo são 
conhecidas como ligantes (da palavra latina ligare, que significa 'ligar'). Existen1 
dois ligantes NH3 ligados ao Ag •em [Ag(NH3)2] • . Os ligantes normalmente são 
âiuons ou moléculas polares. Cada ligante tem no mínimo um par de elé trons 
de valência não-compartilhado, como ilustrado nos seguintes exemplos: 

..,. O que está por vir ~ 

• Começamos introduzindo os con
ceitos de co111pll'XllS 111etálicvs e ligan
tes, também fornecendo uma breve 
história do desenvolvimento da 
qul111icn de coordennçifo. 

• Em seguida examinamos algumas 
das geometrias comuns exibidas 
pelos complexos de coordenação 
para diferentes 11ú1111?ros tfe coor
de11açilo. 

• Abordagem depois volta-se para 
os lign11tes polidenlados, que são li
gantes com mais de um átomo 
doador, e para aJgumas de suas 
propriedades especiais, inclusive 
importante papel têm sistemas 
biológicos. 

• lntroduzin1os a 110111e11clnt11ra usa
da pata dar nome aos compostos 
de coordenação. 

• Os compostos de coordenação 
exiben1 iso111eris1110, no qual dois 
compostos têm a mesma compo
sição mas diferentes estruturas. 
Os tipos de isomerisn10 exibidos 
pelos compostos de coordenação 
são descritos, incluindo isôn1eros 
estr11t11rní:;, isó11ieros geo1111itricos e 
isó111eros óticos, que são dois isôme
ros de um composto de imagens 
especulares um do outro. 

• Abordaremos as noções básicas 
de cor e 111ng11etis1110 nos compos
tos de coordenação. 

• Para explicar algu1nas das interes
santes propriedades espectrais e 
magnéticas dos compostos de 
coordenação, apresentamos a 
leorin do ca111po crislnli110. 
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Ao formar un1 complexo, diz-se que os ligantes coordenam-se ao metal. 

Desenvolvimento da química de coordenação: teoria de Werner 
Como os compostos de metais de transição exibem belas cores, a quúnica 

desses elementos fascinava demais os químicos mesmo antes que a tabela pe
riódica fosse introduzida. No final do século XVill a té o século XIX, muitos 
compostos de coordenação foram isolados e estudados. Esses compostos mos
traram propriedades que parecian1 confusas à luz das teorias de ligação da 
época. A Tabela 24.1, por exemplo, relaciona uma série de compostos que re
sultam da reação de cloreto de cobalto(IIl) com amônia. Esses compostos tên1 
cores surpreendenten1ente diferentes. Mesmo os dois últ:Unos relacionados, 
ambos formulados como CoC13 ·4NH31 têm cores diferentes. 

Todos os compostos da Tabela 24.l são eletrólitos fortes (Seção 4.1), mas 
produzem diferentes números de íons quando dissolvidos em água. Por exem
plo, a dissolução de CoC13 ·6NH3 em água produz quatro íons por fórmula w1j
tária, enquanto CoCl3 ·5NH3 produz apenas três íons por fórmula wútária. 
Além disso, a reação dos compostos com excesso de nitrato de prata aquoso 
leva à precipitação de quantidades variáveis de AgCl(s); a precipitação de 
AgCl(s) dessa maneira é geralmente usada para ' testar' o número de íons cr 
'livres' em um composto iônico. Quando CoCl3 ·6NH3 é tratado com um exces
so de AgN03(nq), três mols de AgCl(s) são produzidos por mol de complexo, 
logo os três íons Cr na fórmula podem reagir para formar AgC1(s). Em contras
te, quando Co03 • 5NH3 é tratado com AgN03(nq) de maneira semel11ante, ape
nas 2 mols de AgCl(s) precipitam por mol de complexo; um dos íons cr no 
composto não reage para formar AgO (s). Esses resultados estão resumidos na 
Tabela 24.1. 

Em 1893 o qtúmico suíço Alfred Werner (1866-1919) propôs unia teoria 
que explicou com s ucesso as observações da Tabela 24.1, tornando-se a base 
para o entendimento da quúnica de coordenação. Werner propôs que os íons 
metálicos exibem tanto valências 'primárias' quanto 'secundárias'. A valência 
primária é o estado de oxidação do metal, que para os complexos da Tabela 
24.1 é +3. cmr> (Seção 4.4) A valência secw1dária é o número de átomos direta
mente ligados ao íon metálico, que também é chamada número de coordena
ção. Para esses complexos de cobalto, Werner deduziu un1 número de 
coordenação seis com os ligantes em wn arranjo octaédrico (Figura 9.9) ao re
dor do íon Co. 

A teoria de Werner fo rneceu wna bela explicação para os resultados da Ta-

Violeta 

(a) 

+ 

Verde 

(b) 

Figura 24.1 As duas formas 
(isômeros) do complexo 
[Co(NH3) 4 C12]+. Em (a) 
cis-(Co(NH3) 4C12]* os dois ligantes 
CI ocupam vértices adjacentes do 
octaedro, enquanto em (b) 
trons-[Co(NHJ 4Cl2) . eles são 
opostos entre si. (As esferas azuis 
representam os ligantes NH3 
coordenados.) 

bela 24.1. As moléculas de NH3 nos complexos são ligantes ttnidos ao íon Co; se existem menos de seis moléculas 
de NHy os ligantes restantes são fons c1-. O metal central e os ligantes w1idos a ele constituem a es fera de coorde
nação do con1plexo. Ao escrever a fórmula quúnica para um composto de coordenação, Werner sugeriu o uso de 
colchetes para diferenciar os grupos na esfera de coordenação das outras partes do composto. Ele, conseqüentemente, 

TABELA 24.1 Propriedades de alguns complexos de cobalto(lll) com amônia 

Formulação ions por ians cr ' livres' por Formulação 
original Cor fórmula unitária fórm ui a uni táría moderna 

CoCl3 ·6NH, Laranja 4 3 [Co(NH3) 6]Cl3 

CoC13 ·5NH3 Roxo 3 2 [ Co(N H3)5CJ ]Cl2 

CoCl3 · 4NH3 Verde 2 1 t ra11s-[ Co(NH3)~C l2]CI 
CoCl3 ·4NH3 Violeta 2 1 cis-[Co(NHJ4C~]CI 
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propôs que CoC13 • 6NI~ e CoC13 • SNI~ são mais bem escritos como [Co(NH3) 6JCI3 e [Co(~)5Cl]Cl2, respectiva
mente. Ele propôs também que os íons cloreto que eram parte da esfera de coordenação estivessem ligados tão for
temente que não se tomassem livres quando o complexo fosse dissolvido em água. Portanto, a dissolução de 
[Co(NH3)50JCli em água produz um íon [Co(NH3)5Cl]2 

.. e dois íons Cr; apenas dois íons Cr 'livres' são capazes de 
reagir com Ag .. (aq) para formar AgCl(s). 

As idéias de Werner explicaram também por que existem duas formas distintamente diferentes de CoCL3 • 

~·Usando os postulados de Werner, formulamos o composto como [Co(NH3) 4Clz]Cl. Con10 mostrado na Figu
ra 24. l, existem duas maneiras diferentes de arranjar os ligantes no complexo [Co(NH3) 4Cl2]+, chamadas formas eis 
e trans. Em cis-[Co(NH3) 4Clz]• os dois ligantes cloreto ocupam vértices adjacentes do arranjo octaédrico. No 
trans-[Co(NH;,)4C1 2t os cloretos estão opostos entre si. Como visto na Tabela 24.1, a diferença nesses arranjos faz 
com que os complexos tenham diferentes cores. 

O discernimento da ligação nos compostos de coordenação que Wemer forneceu é ainda mais notável quando 
percebemos que essa teoria foi anterior às idéias de Lewis sobre ligações covalentes em mais de 20 anos! Porca
usa de suas enormes contribuições para a química de coordenação, Wemer recebeu Prêmjo Nobel de Química 
em 1913. 

COMO FAZER 24.1 

O paládio(Il) tende a formar complexos com um número de coordenação 4. Um dos compostos foi originalmente for
mulado como PdC~ · 3NH3• (a ) Sugira a forn1ulação apropriada de compostos de coordenação para esse composto. 
(b ) Suponha que uma solução aquosa desse composto seja tratada com excesso de AgN03(nq). Qual quantidade de 
matéria de AgCJ(s) é formada por molde PdCl2 ·3NH3? 

Solução (a) Análise e Planejamento: dados o número de coordenação de Pd(U) e os outros grupos no composto, 
ten\OS de escrever a fórmula corretamente. Para tal, precisamos determinar quais ligantes estão unidos a Pd(II) no 
composto. 

Resolução: por analogia aos con1plexos de cobalto(UI) com amônia, podemos esperar que os três grupos NH3 de 
PdC12 ·3NH3 servem como ligantes unidos ao ion Pd(ll). O quarto ligante ao redor de Pd(Il) é u.m dos íons cloreto. 
O segundo íon cloreto não é un1 ligante; ele funciona apenas como um ânion nesse composto iônico. Concluímos 
que a formulação correta é [Pd(NH3)lCl]CI. 

(b) Esperamos que o íon cloreto q ue funciona como um ligante não seja precipitado como AgCl(s), seguindo a reação 
com AgN03(nq). Portanto, apenas o único Cr 'livre' pode reagir. Conseqüentemente, esperamos produzir um mo! de 
AgCl(s) por mo! de complexo. A equação balanceada é a seguinte: 

[Pd(NH3)3Cl]Cl(nq) + AgN03(nq) [Pd(NH3hCl)N03(nq) + AgO(s) 

Essa é uma reação de metátese (Seção 4.2) na qual um dos cátions é o íon com.plexo [Pd(l\TH3hCI r. 
PRATIQUE 

Deterntine o número de íons produzido por fórmula unitária em uma solução aquosa de CoCl.z ·6H20. 
Resposta: três (o íon complexo e dois íons cloreto). 

Ligação metal- ligante 
A ligação entre um ligante e um íon metálico é um exemplo de interação entre uma base de Lewis e um ácido 

de Lewis. - (Seção 16.11) Co.mo os ligantes têm pares de elétrons 11ão-co1npartilhados, eles podem funcionar 
como bases de Lev.ris (doadores de par de elétrons). Os íons metálicos (especialmente os (ons de m.etais de transi
ção) têm orbitais de valência vazios, de forn1a que pode1n atuar como ácidos de Lewis (receptores de par de elé
trons). Podemos visuaUzar a ligação entre o íon metálico e o ligante como resultado do compartilhamento de um 
par de elétrons que inicialmente estava no ligante: 

H 
1 

Ag+(aq) + 2:N-H(nq)---+ 
1 

H 

H H 
1 1 

H-N:Ag:N-H 
1 1 

H H 

+ 

(nq) [24.1] 

A formação das ligações metal- ligante podem alterar profundamente as propriedades que observamos para o 
íon metálico. Um complexo metálico é uma espécie química distinta que tem propriedades físicas e químicas dife-
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rentes do ion metálico e dos ligantes a partir dos quais é formado. Os comple
xos, por exemplo, podem ter cores que diferem dramaticamente das de seus 
íons metálicos e ligantes constituintes. A Figura 24.2 mostra a variação de cor 
que ocorre quando as soluções aquosas de SC~ e Fe3

+ são misturadas, for
mando [Fe(H20)5NCS]2

+. 

A formação de complexo pode também mudar significativamente outras 
propriedades dos íons metálicos, como facilidade de oxidação ou de redução. 
Ag+, por exemplo, é facilmente reduzido em água. 

Ag•(aq) +e- - -+ Ag(s) Eº = +0,799 V (24.2] 

Em comparação, o íon [Ag(CN)2] - não é facilmente reduzido porque a 
complexação por íons CN- estabiliza a prata no estado de oxidação +1. 

[Ag(CN)iJ-(aq) +e- -+ Ag(s) + 2CN"(aq) Eº =-0,31 V (24.3] 

Os íons metálicos hidratados são íons complexos nos quais o ligante é a 
ágtta. Portanto, Fe:i.(aq) consiste ein grande parte en1 [Fe~0)6J3+. - (Seção 
16.11) Os íons complexos formam-se em soluções aquosas a partir de reações 
nas q.uais ligantes como NH31 SCN" e CN" substituem as moléculas de H20 na 
esfera de coordenação do íon metálico. 

Cargas, números de coordenação e geometrias 
A carga de llill complexo é a soma das cargas do metal central e de seus li

gantes circundantes. Em (Cu(NH.J4)S04 podemos deduzir a carga no complexo 
se primeiro percebemos que 504 representa o íon sulfato e, em conseqüências 
tem carga 2 -. Uma vez que o composto é neutro, o íon complexo deve ter carga 
2+, [Cu(NH.J~ 12• • Podemos, assim, usar a carga do ion complexo para deduzir o 
número de oxidação do cobre. Con10 os ligantes NH3 são moléculas neutras, o 
número de oxidação do cobre deve ser +2. 

COMO FAZER 24.2 

Qual é o número de oxidação do metal central em [Rh(NHJ5Cll(N0~2? 

Solução 

Análise e Planejamento: para determinarmos o número de oxidação do áto
mo de Rh, é preciso deduzir com quais cargas os outros grupos contribuem 
para a substância. A carga totaJ é zero, logo o número de oxidação do metaJ 
deve balancear a carga devida ao resto do composto. 

Resolução: o grupo N03 é o ânjon nitrato, que tem carga 1-, N03- . Os Ligan
tes NH3 são neutros e Ci é um íon cloreto coordenado, que tem carga 1- , c1-. 
A soma de todas as cargas deve ser zero. 

\ .. 5(0) ( 1) + 2( l) o 
\ l 1 / 
IRhCNHJ)sCl](N03h 

O número de oxidação do ródio, x, deve, por i.sso, ser +3. 

PRATIQUE 

Qual é a carga do complexo formado por um íon metálico de platina(ll) rodea
do por duas moléculas de amônia e dois íons brometo? 

Resposta: zero. 

I 

(a) 

(b) 

1 

' • 
1 

Figura 24.2 Quando uma solução 
aquosa de NH.SCN é adicionada a 
uma solução aquosa de FeJ+ 
(amarela) (a), forma-se o íon 
intensamente colorido (vermelho) 
(b) [Fe(H20 )5NCS]2

+. 
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COMO FAZER 24.3 

Umion complexo contém un1 cron1o(lfi) ligado a quatro moléculas de água ea dois íons cloreto. Qual é sua fórmula? 

Solução O estado de oxidação do metal é +3, a água é neutra e o cloreto tem carga 1-: 

PRATIQUE 
Escreva a fórmula para o complexo descrito no quadro "Pratique" que acompanha "Como fazer 24.2". 

Resposta: [Pt(NH3)zBr21 

Recorde-se de que o número de átomos diretamente ligados ao átomo metálico em um complexo é chamado r11í-
11zerodc coordenaçiio. O átomo do ligante unido diretamente ao n1etal é chamado átomo doador. O nitrogênio, por exem
p lo, é o átomo doador no complexo [Ag(NH:J2]+ mostrado na Equação 24.1. O íon prata em [Ag(NH,),;r tem número 
de coordenação 2, enquanto cada íon cobaJto nos con1plexos de Co(JJl) na Tabela 24.1 tem número de coordenação 6. 

Alguns íons metálicos apresenta111 números de coordenação constantes. O número de coordenação do cro
mo(ffi) e do cobalto(II[) é, por exemplo, invariavelmente 6, enquanto o da platina é sempre 4. Entretanto, os n(tme
ros de coordenação da maioria dos íons metá licos variam de acordo com o ligante. Os números de coordenação 
mais comuns são 4 e 6. 

O nún1ero de coordenação de um íon metálico é geraln1ente influenciado pelos tamanhos relativos do íon metálico 
' e dos ligantes circundantes. A medida que um Ligante se toma maior, menos ligantes podem se coordenar ao íon metá-

lico. Portanto, o ferro(JT) é capaz de coordenar-se a seis fluoretos em fFeF6]3-, mas coordena-se apenas a quatro cloretos 
em [FeClJ. Os ligantes que transfere.m carga negativa substancia.! ao metal também produzem números de coordenação 
reduzidos. Por exemplo, seis molécu.las neutras de amônia poden1 coordenar-se aoníguel(IT), formando [Ni(N~J2", mas 
apenas quatro íons cianeto carregados negativanlente podem se coordenar, formando [Ni(CN)J2

- . 

Complexos tetracoordenados têm duas geometrias comuns - tetraédrica e quadrática plan a - como mostra
do na Figura 24.3. A geometria tetraédrica é a mais comum das duas, sendo particularmente comum entre os meta
is que não são de transição. A geon1etria quadrática plana é característica de íons de metais de transição com oito 
elétrons d no nível de va lência, tais como platina(II) e ouro(ITJ). 

A grande maioria dos complexos hexacoordenados têm geometria octaédrica, como mostrado na Figura 24.2(a). 
O octaedro é geralmente representado como um quadrado p lanar com ligantes acima e abaixo do plano, como na 
Figura 24.4(b). Recorde-se, en tretanto, que todas as posições em ~um octaedro são geometricamente equiva lentes. 
ca. (Seção 9.2) 

Figura 24.3 Estruturas de (a) 
[Zn(NH3) 4]

2
• e (b) [Pt(NH3)~]2•, 

ilustrando as geometrias tetraédrica e 
quadrática plana, respectivamente. 
Essas são duas geometrias comuns 
para os complexos nos quais o íon 
metálico tem número de coordenação 4. 

Figura 24.4 Duas representações de 
uma esfera de coordenação 
octaédrica; o arranjo geométrico 
comum para complexos nos quais o 
íon metálico tem número de 
coordenação 6. 

Zn 

. 
H3N---Co--- NH3 

'" N H3 

2+ 

Pt 

(b) 

3+ NH3 

NH3 

(b) 

2+ 

3+ 
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24.2 Ligantes com mais de um átomo doador 

Os ligantes que temos abordado até aqui, como NH3 e Cl-, são chamados 
ligantes monodentados (do latim, 'uma dentada'). Esses ligantes possuem 
um único átomo doador e são capazes de ocupar apenas um sítio em uma esfe
ra de coordenação. Alguns ligantes podem ter dois ou mais átomos doadores, 
podendo coordenar-se s imultaneamente a um íon metálico, conseqüentemen
te ocupando dois ou mais sítios de coordenação. EJes são chamados ligantes 
poliden tados ('muitas dentadas'). Como pa recem agarrar o metal entre dois 
ou mais átomos doadores, os ligantes polidentados são também conJ1ecidos 
como agentes quelantes (da palavra grega chefe, 'garra'). Um ligante desse 
tipo é a etilenodinntinn. 

/CH2-CI-!2"-

H2t'; t':<'H2 

A etilenodiamina, abreviada como en, ten1 dois átomos de nitrogênio 
(mostrados en1 azuJ) que têm pares de elétrons não-compartilhados. Esses áto
mos doadores estão suficientemente separados de forma que o ligante possa 
se envolver ao redor do metal em posições adjacentes. O íon [Co(en)3)

3
• , que 

contém três ligantes etilenodiamina em uma esfera de coordenação octaédrica 
do cobalto{Ill), é mostrado na Figura 24.5. Observe que a etilenodiamina foi 

MODELO 3-D 
Etilenodiamina 

Co(en)3
3+ 

3+ 

Figura 24.5 Íon (Co(en)3]3~ 
mostrando como cada ligante 
bidentado etilenodiamina é capaz 
de ocupar duas posições na esfera 
de coordenação. 

escrita em uma notação abreviada com dois átomos de nitrogênio conectados por um arco. A etilenodiamina é um 
ligante b identado (ligante de duas dentadas) porque ela pode ocupar dois sítios de coordenação. As estruturas de 
vários outros ligantes bidentados são mostradas na Figura 24.6. 

.o· ·o. 2-

o 0 o 
·o· z-. . 

- ~ 1· li o o e- e 
. / \ . . / -..... . • :o. .(): 
:Q. .o: N. .N . . . . N. ·" • . • 

fon oxalato Orto-fenantrolina fon carbonato Bipiridina 
(o-fen) (bipi) 

Figura 24.6 Estrutura de alguns ligantes bidentados. Os átomos coordenados 
estão em azul. 

O íon etilenodiaminatetraacetato, abreviado como [EDTA]+-, é um impor
tante ligante poli.dentado que tem seis átomos doadores . 

:o: :Q: 
. . li li .. 

- :o -CCH2 CH2C-CJ:-.. " / .. 
.. / NCH2CH2'.':1, .. 

- :o -CCH2 CT-I2C-o :-.. li li .. 
:o: ·o· • • 

[EDTA]4-

Ele pode envolver-se ao redor de um íon metálico usando esses seis áto
mos doadores, como mostrado na Figura 24.7, apesar de a lgumas vezes li
gar-se a um metal usando apenas cinco dos seis átomos doadores. 

Em geral, os ligantes que.lantes formam complexos mais estáveis que os mono
dentados relaàonados. As constantes de formação para [Ni(NH;i)J2

+ e [Ni(en)3]
2
• , 

mostradas nas equações 24.4 e 24.5, ilustram essa observação. 

[Ni(H20 6) ]
2 
.. (nq) + 6NH3(nq) ~ 

[Ni(NH3) 6J
2•(aq) + 6H20(/) K1= 1,2 x 109 [24.4] 

MODELO 3-D 
Íon oxalato 

CoEDTA-

Figura 24.7 Íon [CoEDTA]-, 
mostrando como o íon 
etilenodiaminatetracetato é capaz 
de empacotar-se ao redor de um 
íon metálico, ocupando seis 
posições na esfera de coordenação. 
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[Ni(H20
6
)]

2+{aq) + 3en(aq) :;:::::::= 
[Ni{en)3)

2+(aq) + 6H20{/) ~= 6,8 X 1017 [24.5] 

Apesar de o átomo doador ser o nitrogênio em ambos os casos, [Ni{en)3]
2 
.. tem uma constante de formação que 

é 108 vezes maior do que a constante de formação para [Ni(NH3)6]
2
+. As constantes de formação geralmente maio

res para os ligantes polidentados em comparação com os monodentados é conhecida como efeito quelato . Exami
naremos a origern desse efeito em maiores detalhes no quadro "Um olhar mais de perto", nesta seção. 

MODELO 3-D 
[EDTA]'" 

Os age11tes quelantes são geralmente usados para prevenir uma ou mais 
das reações costumeiras de un1 íon metálico se111 removê-lo da solução . . Por 
exemplo, umíonmetálico que interfere com uma análise química pode geral
mente ser com.plexado e sua interferência, com. isso, removida. De certo 1nodo, 
o agente quelante esconde o íon metálico. Por essa razão, os cientistas algumas 

vezes referem-se a esses lígantes como agentes seqüestradores. (A palavra seqüestro significa remover, colocar de 
lado ou separar.) 

Os fosfatos como o trifosfato de sódio, mostrado aqui, são usados para con1plexar ou seqüestrar íons metálicos 
em água dura de forma que esses íons não possam interferir com a ação de sabão ou detergentes: .- (Seção 18.6) 

o o o 
li li li 

0-P-O-P-0-P-O 
1 1 1 o o o 

Figura 24.8 Líquens crescendo 
em uma superfície rochosa. Os 
líquens obtêm os nutrientes 
necessários para o crescimento de 
uma variedade de fontes. Usando 
agentes quelantes, eles são capazes 
de extrair os elementos metálicos 
das rochas nas quais eles crescem. 

Os agentes quelantes con10 EDTA são usados em produtos de consumo, 
incluindo muitos alimentos preparados como molhos de saladas e sobremesas 
congeladas, para con1plexar traços de íons metálicos que catalisam as reações 
de decomposição. Os agentes quelantes são usados na medicina para remover 
íons como Hg2

• , Pb2
+ e Cd2

· , que são prejudiciais à saúde. Um método de tratar 
envenenamento por chumbo é administrar N~(Ca(EDTA)J . O EDTA quela-se 
ao ffiumbo, permitindo que ele seja removido do corpo pela urina. Os agentes 
quelantes são também bastante comuns na natureza. Os musgos e os líquens 
eliminam agentes quelantes para capturar íons metálicos das pedras em que 
habitam (Figura 24.8). 

Metais e quelatos nos sistemas vivos 
Dez dos 29 elementos que se sabe serem necessários para a vida humana são metais de transição. - ("A quín1i

ca e a vida", Seção 2.7) Esses dez - V, Cr, Mt1, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo e Cd - devem seus papéis nos sistemas vivos 
principalmente a suas habilidades para formar complexos com uma variedade de grupos doadores presentes nos 
sistemas biológicos. Os ío11S metálicos são parte integrru1te de mtLitas enzimas, que são os catalisadores do corpo. 
- (Seção 14.7) 

Um olhar mais de perto Ent ropia e efeito quelato 

Quando examinamos a termodinâmica mais de perto no 
Capítulo 19, aprendemos que muitos processos químicos são cti
rigidos por variações positivas na entropia do sistema. - (Se
ção 19.3) A estabilidade especial associada à formação de 
quelatos, chamado efeito que/ato, pode também ser explicada 
ao se examjnar as variações de entropia que ocorrem quando 
os Ligantes polidentados se ligam a um íon metálico. Para 
compreender n1clhor este efeito, vamos examinar algunuis rea
ções do complexo quadrado plano [Cu~0)4]2•, nas quais 
duas mo1écuJas de 1:120 ligadas ao [on Cu(Il) são substituídas 
por outro.s ligantes. Primeiro, vamos considerar a substituição do 
ligante~O por NHs- a27"C, para formar [Cu(H20h(NH3h]2\ a 
estrutura mostrada na Figura 24.9(a). 

lCu(H20)4)
2'"(aq) + 2NH3(aq) ~= 

{Cu(H20)2(NH 3) 2J
1.,(aq) + 2H20{/) 

(a) (b) 

Figura 24.9 Substituição do ligante H20 por NH31 a 27 ºC, 
para formar: (a) [Cu(H20)2(NH3) 2]

2
• e (b) [Cu(H20)2(en)]2

- . 

As esferas vermelhas representam os ligantes H20, e as 
esferas azuis os ligantes NH3 ou en. 
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AH"= -46 kJ; flS" =-8,4 J/K; AG• =-43 kJ 
Os dados termodinâmicos fomecen1 informações sobre as 

habilidades relativas de H20 e NH3 de funcionar como ligan
tes nesses sistemas. Em geral, NH3 liga-se mais fortemente a 
íons metálicos que a H20, logo esses tipos de reações de subs
tituição são exotérmicas (t:.H <O). A ligação mais forte dos li
gantes Nrl3 também fazem com que [Cu(H20)z(NH3) 2]

2
• seja 

mais rígido, o que provavelmente é a razão pela qual a varia
ção da entropia para a reação seja ligeiramente negativa. 
Usando a Equação 19.18, podemos usar o valor de t:.C' para 
calcular a constante de equihbrio da reação a 27 "C. O valor 
resultante, K,., = 3,1 x 107

, nos diz que o equilíbrio se localiza 
bem à direita, favorecendo a substituição de H20 por NH3. 

Para esse equilíbrio, a variação na entalpia é grande e negati
va o suficiente para superar a variaçãó negativa na entropia. 

Como essa situação variaria se, em vez de dois ligantes 
NH3' usamos u.m Ligante bidentado etilenodiamina (en) para 
formar [Cu(H20)z(en)]2

• (Figura 24.9(b))? A reação de equili
brio e os dados termodlnân1icos são: 

[Cu(H20)4]
2+(nq) + en(nq) -;:::::::= 

[Cu(H20)2 )
2

'
1nq) + 2H20(/) 

L\H" = -54 kJ; AS"= +23 J/K; t:.G~ =-61 kJ 
O ligante en se w1e de fo1·ma mais fortemente a um fon 

Cu2
• que dois ligantes NH3, logo a variação de entalpia na 

fonnação de [Cu(Hz0)2(en}]2
• é ligeiramente mais negativa 

que para [Cu~O)i(NH1)zl2". Entretanto, existe uma grande 
diferença na variação de entropia. Enquanto a variação de 
entropia para a formação de [Cu(H20)2(NH3)2]

2
' é negativa, a 

variação de entropia para a formação de Cu(H10)2(en)J2
+ é 

positiva, indicando maior grau de desordem. Podemos ex
plicar essa observação usando os conceitos que abordamos 
na Seção 19.4. Como un1 único ligante ocupa dois sítios de 

coordenação, duas moléculas de H20 são liberadas com a li
gação de um ligante en. Assim, ~tem três moléculas no 
lado direito da equação, enquanto há apenas duas no lado es
querdo, todas elas partes da mesma solução aquosa. O maior 
número de molécuJas à direita leva a uma variação de entro
pia positiva para o equilíbrio. O valor ligeiramente mais ne
gativo de t>H° acoplado com a variação de entropia positiva 
leva a um valor muito mais negativo de t:.G" e a uma corres
pondente constante de equilíbrio maior: K('I = 4,2 x 1010

• 

Podemos combinar as equações anteriores para mostrar 
que a formação de Cu(~0)2(en))2+ é termodinamicamente 
preferível à formação de LCu(H20)a(NH,)J2

•. Se adicionarn1os 
a segunda reação ao inverso da primeira reação, obtemos: 

[Cu(H20)i(NH,)2)
2' (nq) + en(nq) -;::::::=. 

íCu(H20)2 (en)]1 
.. (nq) + 2NH3(nq) 

Os dados termodinâmicos para essa reação de equi Hbrio po-
dem ser obtidos a partir dos dados fornecidos anteriorn1ente. 

t:.H° = (- 54 kJ) - (-46 kJ) = -8 kJ 
L\S° = (+23 J/K)-(-8,4 J/K) = +31 J/ K 
L\G" = (-61 kJ)-(-43 kJ) = -18 kJ 

Observe que a 27 "C (300 K), a contribuição entrópica 
(- TL\S°) para a "Variação da energia livre é negativa e maior, 
en1 ordem de grandeza, que a contribuição entálpica (L\H°). O 
valor resultante de K.., para essa reação, 1,4 x10', mostra que 
a formação do complexo que lato é .muito mais favorável. 

O efeito quelato é importante na bioquímica e na biologja 
nlolecular. A estabilização termodinâmica adjcional forneci
da pelos efeitos entrópicos ajuda a estabilizar complexos me
tálicos quelatos biológicos, como porfirínas, e pode levar a 
alterações de oxidação doíon metálico, enquanto mantém a 
íntegridade estrutural do complexo. 

Apesar de nossos corpos necessitarem. de apenas pequenas guantidades de 
metais, as deficiências podem levar a sérias doenças. A deficiência de n•anga
nês, por exemplo, pode levar a desordens convulsivas. Alguns pacientes epi
lépticos têm sido auxiliados pela adição de manganês à dieta. 

Ent.re os n1ais importantes agentes quelantes na natureza estão aqueles de
rivados da molécula de porfinn, mostrada na Figura 24.10. Essa molécula pode 
se coordenai- a lLm metal usando os quatro átomos de nj trogênio como doado
res. Com a coordenação ao metal, os dois átomos de H mostrados ligados ao 
nitrogênio são deslocados. Os con1plexos derivados da porfina são cha1nados 
porfirinas. As porfirinas contên1 diferentes íons metálicos e têm diferentes 
grupos substituintes ligados aos átomos de carbono na periferia dos ligantes. 
Dois dos mais importantes compostos de porfirina ou semelhantes à porfirina 
são o hen1e, que contém Fe(II), e a clorofila, que contém Mg(Il). 

A Figura 24.11 mostra uma estrutura esquemática da mioglobina, proteina 
que conté1n um grupo hen1e. A 1nioglobina é tuna proteí11n globular, que se do
bra em forma compacta e aproximadamente esférica. As proteínas globulares 
geralmente são solúveis em água e móveis dentro das células. A mioglobina é 

.:\ : 

~ 

N 
H 

:N 

Figura 24 . 1 O A estrutura da 
molécula de porfina. Essa molécula 
forma um ligante tetradentado 
com a perda de dois prótons 
ligados aos átomos de nitrogênio. 
A porfina é o componente básico 
das porfirinas, complexos que têm 
uma variedade de papéis na 
natureza. 

encontrada nas células do músculo esquelético, particuJarmente ein focas, baleias e toninhas. Ela armazena oxigê
nio nas células até que este seja necessário para atividades metabólicas. A hemoglobina, a proteína que transporta 
oxigênio no sangue humano, é constituída de quatro subunidades contendo heme, cada uma das quais muito simi
lar à núoglobina. 

O ambiente de coordenação do ferro na mioglobina e na hemoglobina é ilustrado esquematicamente na Fi
gura 24.12. O ferro está coordenado aos quatro átomos de nitrogênio da porfirina e a um átomo de nitrogênio da 
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Figura 24.11 Estrutura esquemática 
da mioglobina, proteína que armazena 
oxigênio nas células. A mioglobina tem 
massa molecular de aproximadamente 
18.000 u e contém uma unidade 
heme, simbolizada pelo disco 
vermelho. A unidade heme está ligada 
à proteína por um ligante contendo 
nitrogênio, representado pelo N azul à 
esquerda. Na forma oxigenada, uma 
molécula de 0 2 está coordenada ao 
grupo heme, como mostrado. A 
estrutura tridimensional da cadeia 
protéica é representada pelo cilindro 
roxo. As seções helicoidais são 
representadas por linhas tracejadas. 
A proteína se enrola para fazer um tipo 
de bolso para o grupo heme. 

Hem e 

Proteína (globi11a) 

Figura 24.12 Representação 
esquemática da oximioglobina ou da 
oxiemoglobina. O ferro está ligado a 
quatro átomos de nitrogênio da 
porfirina, a um nitrogênio de uma 
proteína circundante, e a uma 
molécula de 0 2• 

CH li 2 
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Figura 24.13 Estrutura da 
clorofila a. Todas as moléculas de 
clorofila são basicamente 
parecidas; diferem apenas em 
detalhes das cadeias laterais. 

• ' . ~"' . 
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cadeia protéica. A sexta posição ao redor do ferro é ocupada pelo oxigênio (na 
oxiemoglobina, a fo rma ver.me lha-clara) ou pela água (na deoxiemoglobina, 
na forma verrnellia-apurpurada). A forma oxi é mostrada na Figura 24.12. 
Algumas substâncias, como CO, são venenosas porque se ligam ao ferro mais 
fortemente que 0 2. aio (Seção 18.4) 

As clorofilas, porfirinas que contêm Mg(TI), são os componentes-chave na 
conversão da energia solar em formas que podem ser usadas pelos organis
mos vivos. Esse processo, chamado fotossíntese, ocorre nas folhas d e plantas 
verdes. Na fotossíntese, o dióxido de carbono e a água são convertidos em car
boidratos, com liberação de oxigênio. 

(24.6] 

O produto dessa reação é a g licose do açúcar, C6H 120 6, que funciona como 
um combustível nos sistemas biológicos. - (Seção 5.8) A formação de um 
m olde glicose requer a absorção de 48 mols de fótons da luz solar ou outras 
fontes de luz. Os fótons são absorvidos pelos pigmentos que contêm clorofila 
nas folhas das plantas. A estn1tura d a clorofila mais abundante, chamada clo
rofila a, é mostrada na Figura 24.13. 

As clorofi las contêm um íon Mg2
+ ligado a quatro átomos de nitrogênio 

a rranjados ao redor do metal em uma matriz quadrática. Os á tomos de nitro
gênio são parte de um anel semelhante à porfina (Figura 24.10). A série de liga
ções duplas alternadas, ou conjugadas, no anel que rode ia o íon n1etálico é 
similar às encontradas em .muitos pigmentos orgânicos. - ("A quín1ica no 
trabalho", Seção 9.8) Esse sistema conjugado de ligações duplas faz com que 
seja possível para a clorofila absorver luz fortemente na região visível does
pectro. A Figura 24.14 compara o espectro de absorção da clorofila com adis
tribuição de energia sola r visível na superfície da Terra. A clorofila é verde 
porque absorve a luz no vermelho (absorção máxima a 655 nm) e a luz no azul 
(absorção m áxima a 430 nm), bem con10 transmite a luz no verde. 

A energia solar absorvida pela clorofila é convertida por uma série de eta
pas complexas em energia química. Essa energia arnlazenada é a seguir usada 
para levar a reação para a direita na Equação 24.6, sentido no qual ela é alta
n1ente endotérmica. A fotossíntese da planta é uma máquina natural d e con
versão de energia solar; todos os sistemas vivos na Terra dependen1 dela para 
a existência contíntta (Figura 24.15). 
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Figura 24.14 Espectro de absorção da clorofila 
(curva verde), em comparação com a radiação solar 
no nível do solo (curva vermelha). 

Figura 24.15 A absorção e a conversão de energia solar que 
ocorre nas folhas fornecem a energia necessária para dirigir 
todos os processos vivos das plantas, incluindo o crescimento. 

A química e a vida Batalha pelo ferro nos sistemas vivos 

Apesar de o ferro ser o quarto 1netal mais abun
dante na crosta terrestre, os sistemas vivos têm difi
culdade em assimilar ferro suficiente para satisfazer 
suas necessidades. Conseqüentemente, a anemia por 
ferropriva é um problema comum nos hwnanos. Nas 
plantas, a clorosis, defici.ência de ferro que resulta no 
amarelamento das folhas, também é corriqueira. Os 
sistemas vivos têm dificuldade em assimilar o ferro 
porque a maior parte dele nos compostos da natureza 
tem solubilidade muito baixa em água. Os microorga
nismos têm se adaptado a esse problema eliminando 
um composto qtLe se liga ao ferro, chamado sidero/oro, 
que forn1a um complexo de ferro(ITI) solúvel em água 
extremamente estável. Um complexo desse tipo é cha
mado ferricro1110; sua estrutur a é mostrada na Figura 
24.16. A força em se ligar ao ferro do sideroforo é 
tão grande que ele pode extrair ferro de vidraria 
Pyrex1~1, solubilízando facilmen te o ferro em óxi
dos de ferro. 

A carga totaJ do ferricromo é zero, o que torna 
possível para o compl.exo passar pelas paredes bas
tante hidrofóbicas das células. Quando uma solução 
diluída de ferricromo é adicionada a uma suspensão 
de célula, o ferro é encontrado inteiramente dentro 
das células em uma hora. Quando o ferricromo en tra 
na célttla, o ferro é ren1ovido por unia reação catalisa
da por enzima que reduz o ferro a ferro(Il). O ferro em 
estado de oxidação mais baixo não é fortemente com
plexado pelo sideroforo. Os microorganismos, dessa 
forma, adquirem ferro eliminando um sideroforo em 
seus ambientes imediatos, em seguida obtendo o com.
plexo de ferro resultante para dentro da célula. O pro
cesso com.o um todo está ilustrado na Figura 24.17. 

Nos humanos, o ferro é assimilado dos a limen
tos pelo intestino. Uma proteína chamada trnnsfer-

Figura 24.16 A estrutura do ferricromo. Nesse complexo 
um íon Fe3

• está coordenado por seis átomos de oxigênio. 
O complexo é muito estável; ele tem uma constante de 
formação de aproximadamente 1030

• A carga total do 
complexo é zero. 

rinn liga-se ao ferro e o transporta peJa parede do in
testino para distribui-lo aos outros tecidos no corpo. 
Um adulto norm.al possui um total de 4 g de ferro. Em 
certo momento, aproximadamente 3 g, ou 75o/o, desse 
ferro estará no sangue, principaln1e.nte na forma de 
hemoglobina. A maior parte do restante é transpor
tada pela transferrina. Uma bactéria que in fecta o san
gue necessita de uma fonte de ferro para crescer e re-
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produzir. A bactéria elimina um sideroforo na 
corrente sangüínea para competir com a transferrina 
pelo ferro que ela mantém. As constantes de forma
ção para se ligarem ao ferro são aproximadamente as 
mesn1a.s para a transferrina e para o sideroforo. Qu
anto n1ais ferro disponível para a bactéria, mais rapi
damente ela pode reproduzir, e, assim, mais dano ela 
pode causar ao organismo. Vários anos atrás, os clí
nicos da Nova Zelândia receitavam suplementos de 
ferro para as crianças logo após o nascimento. Entre
tanto, a incidência de determinadas infecções bacte
rianas era oito vezes maior em crianças tratadas com 
suplementos de ferro que nas não tratadas. Presumi
velmente, a presença de mais ferro no sangue do que o 
absolutamente i1ecessário faz com que seja mais fácil 
para as bactérias obter o ferro necessário para seu 
crescimento e reprodução. 

Nos Estados Unidos é uma prática médica co
mum suplementar o alimento infantil com ferro uma 
vez durante o primeiro ano de vida, porque o leite 
maten10 é virtualmente destituído de ferro. Dado o 
que é agora conhecido sobre o metabolismo do ferro 
pelas bactérias, muitos pesquisadores em nutrição 
acreditam que a suplementação de ferro em geral não 
éjustificada ou inteligente. 

Para as bactérias continuarem a se multiplicar na 
corrente sangüínea, elas devem sintetizar novos supri
mentos de sideroforos. Entretanto, a síntese de side
roforos na bactéria é lenta à medjda que a temperatura 

,,,, Parede da célula 
/ Sideroforo 

Fe2+ 

Ferricromo 

Figura 24.17 Sistema que transporta ferro de uma célula 
de bactéria. O ligante que se une ao ferro, chamado 
sideroforo, é sintetizado dentro da célula e eliminado no 
meio vizinho. Ele reage com o íon Fe3'- para formar o 
sideroforo, que é absorvido pela célula. Dentro da célula o 
ferricromo é reduzido, formando Fe2

• , que não está 
fortemente ligado pelo sideroforo. Tendo liberado o ferro 
para uso na célula, o sideroforo pode ser reciclado de volta 
para dentro do meio. 

aumenta para mais de 37 ºC, e pára completamente a 
40 "C. Isso sugere que a febre na presença de um nlicró
bio invasor é um mecanismo usado pelo corpo para 
destituir a bactéria de ferro. 

24.3 Nomenclatura de química de coordenação 

No princípio, quando os complexos foram descobertos e poucos eram conhecidos, eles recebiam nomes em ho
menagem aos químicos que originalmente os prepararam. Alguns desses nomes persistem; por exemplo, a subs
tância vermelha-escura NH4[Cr(NH3)i{NCS)4] ainda é conhecida como sal de Reinecke. Assim que as estruturas 
dos complexos foram mais bem entendidas, tomou-se possível dar-lhes nome de maneira mais sistemática. Vamos 
considerar dois exen1plos: 
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TABELA 24.2 Alguns ligantes comuns 

Ligante Nome nos complexos Ligante Nome nos complexos 

Azida, N3- Azido Oxalato, CzO/- Oxalato 

Brometo, Br- Bromo Óxido, o•- Oxo 
Cloreto, c1- Cloro Amônia, NH3 Amin ou amino 
Cianeto, C~ Gano Monóxido de carbono, CO Carbonil 

Fluoreto, F Fluoro Etilenodiamina, en Btilenodia1nina 

Hidróxido, 011 J;idroxo Piridina, C~N Piridina 

Carbonato, C03
2

- Carbonato Água, H20 Aqua 

Esses exen1pJos ilustram como os con1postos de coordenação recebem os nomes. As regras que governam a no
menclatura dessa classe de substâncias são como seguem: 

1. Ao dar no111e aos sais, o 110111e do finio11 é dado antes do 1Z0111e do cátion seguido da palavra 'de'. Assim, em 
[Co(NH3) 5Cl]Cl2 damos non1e a c1-seguido da palavra 'de' e depois damos nome a [Co(NH3) 5ClJ2

+. 

2. Ern 11111 fon 011 1nolécula con1plexa, os ligantes recebe-111 os 11on1es antes do rnelal. Os ligantes são relacionados e111 or
de111 alfabética, independenteniente da carga no ligante. Os prefixos que fornecen1 o nú111ero de ligantes 11iío são consi
derados parte do no111e do ligante na deter111inação da orde111 alfabética. Assim, no íon [Co(NH3) 5Cl)2

• damos nome 
primeiro aos ligantes amônia, depois ao cloreto e a seguir ao n1etal: pentaminoclorocobalto(III). Entretan
to, ao escrever a fóm1ula o metal é relacionado primeiro. 

3. Os 110111es dos ligantes aniônicos tennina111 co111 a letra o, enq11anto os ligantes 11eutros ordinários poss11e111 o no111e das 
1110/éc11/as. AlgWlS ligantes comuns e seus nomes estão listados na Tabela 24.2. Nomes especiais são dados a 
HiO (aqua), NH3 (amino ou amin) e CO (carboniJ). Por exemplo, [Fe(CN)2(Nl-I3) 2(H20)2l ' receberia o nome 
como ion diamindiaquadicianoferro(ITI). 

4. Os prefixos gregos (dj-, tri-, tetra-, pen ta- e hexa-) siío usados para indicar o nú1nero de cada tipo de ligante quando 
111ais de 11111 estiver presente. Se o ligante por si s6 já conté111 uni 11refixo desse tipo (por exen1plo, etilenodiamina), 
são 1'sados prefixos alternativos (bis-, tris-, tetrakis-, pentakis-, ltexakis-) e o 110111e do liga11te é colocado entre parênte
ses. Por exemplo, o nome para [Co(en)3)Br3 é brometo de tris(etilenodiamin)-cobalto(III). 

5. Se o con1plexo for 11111 ânion, se11 ·11on1e ten11ina e111 - ato. O composto K4[Fe(CN)6l recebe o nome de hexaciano
ferrato(II) de potássio, por exemplo, e o íon [CoCl4]

2
- recebe o nome íon tetraclorocobaltato(II). 

6. O nú111ero de oxidação do nzetal é dado entre parênteses en1 núnzeros rornanos ap6s o n0111e do 111etal. 
As seguintes substâncias e seus nomes demonstram a aplicação dessas regras: 

[Ni(NH3) 6]Br2 brometo de hexaminíquel(U) 

[Co(en)2(HzO)(CN)]Cli cloreto de aquadanobis(etilenodiamin)cobalto(III) 

tetracloroxomolibdato(IV) de sódio 

COMO FAZER 24.4 

Dê nome aos seguintes compostos: (a) [Cr(H20 )4Cli)CI; (b) ~[Ni(CN)4] . 

Solução 

Análise e Planejamento: para dar nomes aos complexos, precisamos determinar os Ligantes nos complexos e seus no
mes, bem con10 o estado de oxidação do íon metáUco. Depois colocamos as informações juntas seguindo as regras lis
tadas anteriormente. 

Resolução: (a) O ânion é o cloreto. Existem quatro moléculas de água, indicadas como tetraqua, e dois íons cloretos, 
indicados como dicloro. O estado de oxidaçào de Cr é +3. 

3 1(0) ; '.!( 1) ( 1) o 

"'" \ 1 / 
(Cr(I-l20)4Cl2]CI 

Assim, temos cromo(íll). Colocando essas partes juntas e adicionando a palavra 'de' entre os nomes do ânion e do 
cátion, o nome do composto é cloreto de tetraquadiclorocromo(lli). 
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24.4 

(b) O coinplexo tem quatro íons cianeto, C~, que indicamos como tetraciano. O estado de oxidação do níquel é zero. 

~( 1 o -1( 1) o 
l j / 

KilNi(CN)4f 

Uma vez que o complexo é wn ânion, o metal é indicado corno njquelato(O). Colocando essas partes juntas, dando o 
nome ao fuúon_primeiro e adicionando a palavra 'de' após o nome do ânion, temos tetracianoniquelato(O) de potássio. 

PRATIQUE 

Dê nome aos seguintes compostos: (a) fMo(NH3)3Br3]NO~ (b) (N1-I4) 2[CuBr4] . (e) Escreva a fórmula para o diaquadio
xalatorutenato(Ilf) de sódjo, 

Respostas: (a) nitrato de triamintribromomolibdêruo(IV); (b) tetrabromocuprato(II) de amônio; (e) Na[Ru(H20)2(Ci04)2]. 

lsomerismo 

Qttando dois ou mais compostos têm a mesma composição, mas um arranjo diferente de átomos, são chama
dos isômeros. O isomerismo- a existência de isômeros -é um aspecto característico tanto de compostos orgâni
cos quanto de inorgânicos. Apesar de os isômeros serem compostos do mesmo agrupamento de átomos, eles 
geralmente diferem em uma ou mais propriedades físicas ou quúnicas, como cor, solubilidade, ou velocidade de 
reação com algum reagente. Consideraremos dois tipos principais de isômeros nos compostos de coordenação: 
isômeros estruturais (os quais têm diferentes ligações) e estereoisômeros (os quais têm as mesmas ligações, mas 
diferem nos arranjos espaciais das ligações). Cada uma dessas classes também tem stibclasses, co1no mostrado na 
Figura 24.18. 

lsomerismo estrutural 
Muitos tipos de iso1nerismo estrutural são co11hecidos na química de coordenação. A Figura 24.18 fornece dois 

exemplos: isomerismo de ligação e isomerismo de esfera de coordenação. O is o me.rismo de ligação é um tipo rela
tivamente raro mas interessante qtte se origina quando determinado ligante é capaz de se coordenar ao metal de 
duas maneiras diferentes. O fo11nitrito, N02-, por exemplo, pode se coordenar por um nitrogênio ou por um átomo 
de oxigênio, como mostrado na Figura 24.19. Quando ele se coordena pelo átomo de nitrogênio, o ligante N02- é 
chamado nitro; quando se coordena pelo átomo de oxigênio, é chamado nitrito, geralmente escrito como ONO-. Os 
isômeros mostrados na Figura 24.19 têm diferentes propriedades. O isômero Hgado por N é an1arelo, por exemplo, 
enquanto o isômero ligado por O é vermelho. Outro ligante capaz de se coordenar por um de dois átomos doado
res é o tiocianato, SC~, cujos átomos doadores potenciais são N e S. 

Os isômeros de esfera d e coordenação diferem dos ligantes diretamente ligados ao metal, em oposição a estar 
fo.ra da esfera de coordenação na rede sólida. Por exemplo, CrCl3(H.i0)6 existe em três formas comw1s: 
(Cr(H20)6JC13 (um composto violeta), [Cr(H20 )5Cl]Cl2 • f-120 (um composto verde) e [Cr(Hi0)4Cl2JCJ ·2H20 (tam
bém um composto verde). Nos dois co1npostos verdes a água foi deslocada da esfera de coordenação pelos íons 
cloreto e ocupa um sítio na rede cristalina. 

Figura 24.18 Formas de isomerismo 
em compostos de coordenação. 

lsômeros (mesma fórmula, 
diferentes propriedades) 

Isômeros estruturais 
(ligações diferentes) 

Jsômeros de esfera 
de coordenação 

Jsômeros 
de ligação 

Estereoisôn1eros (mesn1as ligações, 
diferentes arranjos) 

lsômeros 
geométricos 

J 
Csômeros 

óticos 
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NH3 2+ NH3 2+ Figura 24.19 lsômeros de 

H3~ ·b. H~ 
[Co(NH3)sN02]

2
• (a) ligado por N e 

• • (b) ligado por O . # º N . 
·b:"' ~· 1-I3N to N H3N t o 

" ':ç;· " 
• • 

NH3 NH3 

NH3 NH3 

(a) (b) 

Estereoisomerismo 

O estereoisomerismo é a forma 1nais importante de isomerismo. Os estereoisômeros têm as mesmas ligações 
químicas, mas diferem nos arranjos espaciais. No complexo quadrado plano [Pt(NH3) 2Cl:z], por exemplo, os ligan
tes doro podem estar adjacentes ou opostos entre si, con10 ilustrado na Figura 24.20. Essa forma particular de iso
merismo, na qual o arranjo dos átomos constituintes é diferente apesar de as mesmas ligações estarem presentes, é 
chamada isomerismo geométrico. O isômero na Figura 24.20(a), con1 ligantes semelhantes em posições adjacen
tes, é chamado isômero eis. O isômero na Figura 24.20(b ), com ligantes semelhantes contrários entre si, é chan1ado 
isômero trnns. Os isômeros geométricos geralmente têm diferentes propriedades, co1no cores, solubilidades, pon
tos de fusão e pontos de ebulição. Eles podem também ter reatividades quimicas marcadamente diferentes . . Por 
exemplo, o cis-[Pt(NH3) 2Cl2], tambén1 conhecido como cisplatinn, é eficaz no tratamento de câncer testicular, do 
ovário e determinados outros tipos de câncer, enquanto o isómero trnns é ineficaz. 

O isom.erismo geométrico também é possível em compostos octaédricos quando dois ou mais ligantes diferen
tes estão presentes. Os isômeros eis e trnns do íon tetramindiclorocobalto(ill) foram mostrados na Figura 24.1. 
Como observado na Seção 24.1 e na Tabela 24.1, esses dois isômeros têm diferentes cores. Seus sais possuem, ainda, 
diferentes solubilidades em água. 

Como todos os vértices de um tetraedro são adjacentes entre si, o isomerismo cis-trnns não é observado em 
complexos tetraédricos. 

H ..._ 

Pt-..;:_ 

CI-. 

. 
CIS 

(a) 

COMO FAZER 24.5 

lrans 

(b) 

Figura 24.20 lsômeros geométricos 
(a) eis e (b) trans de [Pt(NH3) 2Cl2] 

quadrado plano. 

A estrutura de Lewis da molécula de CO indica que a molécula tem um par de elétrons livres no átomo de C e um no 
átomo de O (:C =O:). Quando CO se liga a um átomo de metal de transjção, e le quase sempre se liga usando o par 
de elétrons livres no átomo de e. Quantos isôn1eros geométricos existe1n para o tetracarboniJdicloroferro(íl)? 

Solução 

Análise e Planejamento: dado o nome de um complexo, precisamos determinar a fórmula química, propor uma geo
metria provável e depois determinar o número de isômeros. 

Resolução: o nome indica que o complexo tem quatro ligantes carbonil (CO) e dois ligantes cloro (Cl), de forma que 
sua fórmula é Fe(C0)~02• O complexo em decol."rência tem número de coordenação 6, e podemos supor que ele tenha 
uma geometria octaédrica. Como [Co(NH3)~Cl2.J' (Figura 24.1), ele tem quatro ligantes de um tipo e dois de outro. 
Portanto, ele possui dois isõmeros: um com os ligantes o -opostos entre si pelo metal (tra11s-Fe(C0)40 2) e um con1 
dois ligantes cr adjacentes (cis-Fe(C0)~02). 
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Em princípio, o ligante CO poderia exibir isomerismo de ligação unindo-se ao metal pelo par de elétrons livres no áto
mo de O. Quando ligado dessa forn1a, um ligante CO é chamado ligante isocarbo11i/. Os complexos metálicos isocarbo
nilicos são extremamente raros; em geral não consideramos a possibilidade de que CO se ligará dessa maneira. 

Comentário: en1 geral, o número de isômeros de um complexo pode ser determinado quando se faz uma série de 
desenhos da estrutura com os ligantes em diferentes posições. É fácll, entretanto, superestimar o número de isôme
ros geométricos. Algumas vezes cüferentes orientações de um único isômero são incorretamente supostas como sen
do diferentes isômeros. Se duas estruturas podem ser rodadas de forma que sejam equivalentes, elas não são isômeras 
entre si. O problema de identificar isômeros é composto pela dificuldade que geralmente temos em visualizar as mo
léculas tridimensionalo1ente 11 partir de representações bidimensionais. Algumas vezes é mais fácil determinar o nú
mero de isômeros se usarmos modelos tridimensionais. 

PRATIQUE 

Quantos isõmeros existem para [Pt(NH.J20Br) quadrado plano? 

Resposta: dois 

Um segundo tipo de estereoison1eris1no é conhecido como isomerismo ótico. Os isômeros óticos, chan1ados 
enantiômeros, são imagens especulares que não podem ser superpostas entre si. Elas exibem as mesmas aparências, 
como s ua mão esquerda exibe e1n relação a sua mão direita. Se você olhar pa1·a sua mão esquerda en1 un1 espelho, a 
imagem é idêntica à de s ua mão direita (Figura 24.12(a)). Entretanto, não importa com que rigor você tente, não se 
pode superpor as duas mãos uma na outra. Um exemplo de um complexo que exibe esse tipo de isomerismo é o 
íon [Co(en}3]

3
+. A Figura 24.2l(b) mostra os dois enantiômeros de [Co(en)3]3+ e suas relações de imagem especular 

entre si. Como não existe un1a maneira de torcer ou virar nossa mão direi ta para fazê-la parecer idêntica à m.ão es
querda, também não existe maneira de girar um desses enantiômeros para fazê-lo idêntico ao outro. As molécuJas 
ou íons que não são superponiveis com suas imagens especulares são cha1nadas qu irais. As enzimas estão entre as 
moléculas quirais mais importantes e, como observado na Seção 24.2, muitas enzimas contêm íons metálicos com
plexos. Entretanto, uma molécula não precisa conter um átomo metálico para ser quiral; na Seção 25.7, veremos 
que muitas moléculas orgânicas, incluindo algumas das que são importantes na bioquímica, são quirais. 

Mão esquerda 

ANIMAÇÃO 
lsomerismo 

COMO FAZER 24.6 

Espelho Espelho 

l ~ 
__ _.J' 

A imagem especular da mão 
esquerda é idêntica à mão direita 

(a) (b) 

Figura 24.21 Exatamente como nossas mãos são imagens especulares não 
superponíveis uma da outra (a), os isômeros óticos como os dois isômeros óticos de 
[Co(en)3]3+ também são (b). 

O eis- ou o tra11s-[Co(en)2C12t tem isômeros óticos? 

Solução 

Análise e Planejamento: o ligante en é uo1 ligante bidentado, logo esse complexo é hexacoordenado. Precisamos 
determinar as estruturas dos isômeros e se cada um deles tem imagem especular superponível. 
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Resolução: esboçando uma estn1tura octaédrica (veja, por exemplo, a Figura 24.5), você deve desenhar tanto o isôme
ro eis quanto o trans de lCo(enhCIJ•, e depois suas imagens especulares. Observe que a imagem especular do isõmero 
trnns, na qual os Ugantes CI estão opostos entre si, é idêntica à original. Em conseqüência, o trnns-[Co(en}iCl2]T não exi
be isomerismo ótico. Entretanto, a imagem especular de cis-[Co(en)2Cl2]" é diferente da original, logo existem isõme
ros óticos (enantiômeros) para esse complexo: o cis-ICo(en)2ClJ• é um complexo quiraJ. 

PRATIQUE 

O íon complexo quadrado plano [Pt(NH3)(N;i)CIBr] tem isômeros óticos? 
Resposta: não. 

A maioria das propriedades físicas e químicas dos isômeros óticos é idêntica. As propriedades de dois isôme
ros óticos diferem apenas se e les estão em um ambiente quiral - isto é, no qual existe um efeito de anisotropia. Na 
presença de uma enzima quira1, por exemplo, a reação de um isómero ótico pode ser catalisada, enquanto o outro 
isômero não reagiria. Portanto, um isómero ótico pode produzir um efeito fisiológico específico no corpo, er1quan
to sua imagem especular produz um efeito diferente ou não produz efeito algum. As reações quirais também são 
extrem.amente i1nportantes na síntese de medicamentos e outros produtos químicos industria lmente importantes. 
O Prêmio Nobel de Química em 2001 foi concedido a W. S. Knowles e K. B. Sharpless dos Estados Unidos e R. Noyori 
do Japão por suas pesquisas em catálise de reações quirais. 

Os isômeros óticos geralmente são distinguidos um do outro por suas interações com a luz polarizada no pla
no. Se a luz é polarizada - por exemplo, pela passagem por meio da camada de filme de PolaroidTM - as ondas de 
luz estão vibrando em wn w1ico plano como n1ostrado na Figura 24.22. Se a luz polarizada é passada pela solução 
contendo um isômero ótico, o plano de polarização da luz é rodado para a di.reita (no sentido horário) ou para a es
querda (no sentido anti-horário). O isômero que gira o plano de polarização para a direita é o dextrorrotatório; e le 
é designado isômero dextrogiro ou simplesmente dextro, ou ainda d (do latim dexter, 'direi ta'). Sua imagem espe
cular gira o plano de polarização para a esquerda; ela é levorrotatória e é designada como isômero levogiro ou sim
plesmente levo, ou ainda I (do latim lnevus, 'esquerda'). Verifica-se experi1nentalmente que o isômero de 
[Co(en).J3

• à esquerda na Figura 24.21(b) é o isômero I d esse íon. Sua imagem especular é o isômero d. Por causa de 
seus efeitos na rotação do plano de polarização da luz, as moléculas quirais são chamadas oticamente ativas. 

Quando uma subs tância com isômeros óticos for preparada no laboratório, o a1nbiente químico durante a sín
tese geralmente não é qujraJ. Com isso, quantidades iguais dos dois isômeros são obtidas; a mistura é chamada 
racêmica. Uma mistura racêmica não girará a luz polarizada porque os efeitos rotatórios dos dois isô1neros se can
celam. Para se separar os isôn1eros da mistura racên1íca, eles devem ser colocados em um ambiente quiraL Por 
exemplo, wn isô1nero ótico do ânion quira l tartarato,1 C4H40 6

2
- , pode ser usado para separar uma mistura racêmi

ca de [Co(en).JC13• Se o d-tartarato for adicionado a uma solução aquosa de [Co(en)3]Cl:y rl-[Co(en).J (d-C4H40 6)Cl 
precipitará, deixando /-[Co(en).J3

+ em solução. 

Luznão
polarizada 

Filtro 
polarizador 

1 

Ângulo de rotaç.io 
do plano de 
polarização 

·~ 
Fonte 
de luz 

Luz polarizada 
girada r 

Eixo Luz 
polarizador polarizada 

Solução 
oticamente ativa 

Figura 24.22 O efeito de uma solução oticamente ativa no plano de polarização da 
luz polarizada no plano. A luz não polarizada passa por um polarizador. A luz 
polarizada resultante depois disso passa por uma solução contendo um isômero 
ótico dext rorrotatório. Como resultado, o plano de polarização da luz é girado para 
a di rei ta em relação a um observador quando se olha em direção à fonte de luz. 

Analisador 1 

ANIMAÇÃO 
Atividade ótica 

1 Quando o tartarato de a.mônio, NaNH"C4H,08 , cristaliza-se da solução, os dois isômeros óticos formam cristais separados cujas 
fonnas são imagens especulares uma da outra. Em 1848, Louis Pasteur obteve a prímei:ra separaçã.o de uma mistura racêmica em 
isômeros óticos de maneira não convencional: sob um microscópio, ele separou à mão os cristais 'detros' desse composto dos cristais 
'levos'. 
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24.5 Cor e magnetismo 

Os estudos das cores e das propriedades magnéticas dos con1plexos de metais de transição têm tido importan
te papel no desenvolvimento de modelos modernos para a ligação metal- ligante. Abordamos vários tipos de com
portamento magnético na Seção 23.7 e abordamos também a interação da e11ergia radiai1te com a matéria na Seção 
6.3. Vamos examinar brevemente o significado dessas duas propriedades para os complexos de metais de transi
ção antes de tentarmos desenvolver um modelo para a ligação metal-ligante. 

Cor 

Na Figura 23.23 vimos a faixa distinta de cores exibida pelos sais de íons de metais de transição e suas soluções 
aquosas. - (Seção 23.7) Nesses exemplos a esfera de coordenação ao redor do metal é ocupada por moléculas de 
água. Em geral, a cor de um complexo depende do elemento em particular, de seu estado de oxidação e dos li
gantes unidos ao metal. A Figura 24.23 mostra como a cor azul-clara característica de [Cu(H20)4]

2
• varia para 

um azul-escuro à medida que os ligantes NHJ substih.1em os ligantes H20 para formar [Cu(Nl-13) 4)
2

• . 

Para que um composto tenha cor, ele deve absorver luz visível. A luz visível consiste em radiação eletromagné
tica com comprimentos de onda variando de aproxin1adamente 400 até 700 nn1. aic (Seção 6.1) A luz branca con
tém todos os comprimentos de 011da nessa região do visível. Ela pode ser dispersada em um espectro de cores, 
cada uma das quais com uma faixa caTacterística de comprimentos de onda, conforme 01ostrado na Figma 24.24. A 
energia dessa ou de qualquer outra radiação eletron1agnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de 
onda: aic (Seção 6.2) 

E = llv = h(c//,) [24.7) 

Um composto absorverá radiação visível quando aquela radiação possuir a energia necessária para 1nover um 
elétron de seu estado de energia mais baixo (fundamental) para um estado excitado. aic (Seção 6.3) Assim, as 
energias específicas de radiação que uma substância absorve detennina as cores que ela exibe. 

Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refleti
das ou transmitidas pelo objeto e atingem os olhos. Um objeto opaco reflete luz, enquanto um objeto transparen
te transmite luz. Se um objeto absorve todos os comprimentos de luz visível, nerthum atinge nossos olhos a partir 

Figura 24.23 Uma solução aquosa 
de Cuso. é azul-clara por causa do 
[Cu(H 20).J2

' (esquerda). Quando 
NH3(aq) for adicionado (centro e 
direita), forma-se o íon [Cu(NH3).J2

• 

azul-escuro. 

- rv 

600 nm 

G 

500nm 

Comprin1ento de onda 

B 

Figura 24.24 Espectro no visível mostrando a relação entre a cor e o comprimento de onda. 

V 

uv-
1 

-too nm 
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daquele objeto. Conseqüentemente, ele mostra-se preto. Se não absorve luz vi
sível, ele é branco ou incolor. Se absorve todos os comprimentos menos o la
ranja, o material n1ostra-se laranja. Entretanto, percebemos também uma cor 
laranja quando a luz visível de todas as cores exceto o azul atinge nossos 
olhos. O larai1ja e o azul são cores complementares; a remoção do az11J da luz 
branca faz com que a luz pareça laranja, e vice-versa. Portanto, um objeto tem 
uma cor especifica por uma das duas razões: (1) ele reflete ou trailSmite luz da
quela cor; (2) ele absorve luz da cor complementar. As cores complementares 
podem ser determinadas usando-se um disco de cores, mostrado na Figura 
24.25. O disco mostra as cores do espectro visível, do vermelho para o violeta. 
As cores complementares, corno laranja e azul, mostram-se como cunJ1as 
opostas entre si no disco. 

COMO FAZER 24.7 

ATIVIDADE 
Atividade de disco de cores 

Lara nja 

650 nm 580 nm 
Vennelho 

750 run 
400nm 

Violeta 

430 nm 
Az ul 

Amarelo 

560 nni 

Verde 

490 nm 

Figura 24.25 Disco de cores 
mostrando as cores complementares 
uma da outra e a faixa de 
comprimento de onda de cada cor. 

O fon complexo trarzs-(Co(NH3)4CJ2] ' absorve luz basicamente na região do vermelho do espectro visível (a absorção 
mais intensa é em 680 nm). Qual é a cor do complexo? 

Solução Como o com.plexo absorve luz vermelha, sua cor será complementar do vermelho. A partir da Figura 24.25, 
vemos que o verde é complementar do vermelho, logo o complexo mostra-se verde. Como observado na Tabela 24.1, 
esse complexo verde foi um dos que ajudaram Werner a estabelecer sua teoria de coordenação. O outro isômero 
geométrico desse con1plexo, o cis-[Co(NHJ,ClJ·, absorve luz an1arela e, conseqüentemente, mostra-se violeta. 

PRATIQUE 
O íon [Cr(H20)6]2' tem banda de absorção de aproximadamente 630 nm. Quais das seguintes cores - azul-celeste, 
amarelo, verde ou vermelho-escuro - é a mais provável para descrever esse íon? 
Resposta: azul-celeste 

Feixe estreito de 
Exibição gráfica Fenda luz policromática Feixe estreito de Fenda d o espe<.-tro 

/ luz n1onocron1ática 
1 / l 

~ "\/\ j À -Ponte de l luz no visível Prisma ----..../ Amostra 
Detector 

Figura 24.26 Determinação experimental do espectro de absorção de uma solução. O prisma é girado de forma que 
diferentes comprimentos de onda de luz passem pela amostra. O detetor mede a quantidade de luz atingindo-o, e essa 
informação pode ser mostrada como a absorção de cada comprimento de onda. 

A quantidade de luz absorvida por uma amostra como função do compri
mento de onda é conhecida como espectro d e absorção. O espectro de absor
ção visível en1 uma amostra transparente pode ser determinado como 
mostrado na Figura 24.26. O espectro de [Ti(H20)6)

3
•, que abordaremos na Se

ção 24.6, é mostrado na Figura 24.27. A absorção máxima de [Ti(H20)6);i.. é de 
aproximadamente SOO nm. Como a amostra absorve mais fortemente nas re
giões do verde e do amarelo do espectro visível, ele mostra-se ;rioleta-averme
lhado. 

Magnetismo 

Muitos complexos de metais de transição exibem paramagnetismo sim
ples, como descri to nas seções 9.8 e 23.7. Em tais compostos, os íons metálicos 
individuais possuem certo número de elétrons desemparelhados. É possível 

400 500 600 700 
Comprimento de onda (nm) 

Figura 24.27 Espectro de absorção 
visível do íon [Ti(H20)Jl+. 
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Figura 24.28 Representação da 
ligação metal- ligante em um 
complexo como uma interação 
ácido-base de Lewis. O ligante, que 
age como uma base de Lewis, doa 
carga para o metal por um orbital 
metálico híbrido. A ligação que resulta 
é forte.mente polar, de certo caráter 
covalente. Em geral é suficiente supor 
que a interação metal- ligante é 
inteiramente eletrostática em caráter, 
como é feito no modelo do campo 
cristalino. 

Orbital híbrido 
vazio no metal Orbita l híbrido 

sp3 preenchido na 
amônia 

Dipolo d e ligação 

_.. .M 
Orbital molecular resultante 
da ligação a entre o 
nle tal e a an1ônia 

determinar o nún1ero de elétrons desemparelhados por íon metálico a partir do grau de paramagnetismo. Os expe
rimentos revelam algumas comparações interessantes. Os compostos do íon complexo [Co(CN)J;- não têm elé
trons desempru·elhados, por exemplo, mas os compostos do íon [CoF6];- têm quatro elétrons desemparelhados por 
íon metálico. Ambos os complexos contêm Co(Ul) com uma configuração eletrônica 3d6

• Evidentemente, existe 
uma diferenç.:'1 principal nas maneiras pelas quais os elétrons são arranjados nos orbitais do metal nesses dois ca
sos. QuaJquer teoria de ligação de sucesso deve explicar essa diferença; apresentaremos uma delas na Seção 24.6. 

24.6 Teoria do campo cristalino 

Os cientistas há muito identificaram que várias das propriedades magnéticas e das cores dos complexos de 
metais de transição estão relacionadas à presença de elétrons d nos orbitais do metal. Nesta seção consideraremos 
um modelo para a ligação nos complexos de metal de transição, chamada teoria do campo cristalino, que explica 
mtútas das propriedades observadas nessas substâncias.2 

A habilidade de um íon metálico atrair ligantes como a água ao redor de si .mesmo é uma interação ácido-base 
de Lewis. cu:> (Seção 16.11 ) A base - isto é, o ligante - doa um par de elétrons para um orbital vazio apropriado 
do metaJ, como mostrado na Figura 24.28. Grande parte da interação entre o íon metálico e os ligantes circundantes 
deve-se, entretanto, às forças eletrostáticas entre a carga positiva no metal e a cargas negativas nos ligantes. Se o li
gante for iôrúco, como no caso de cr ou SCW, a interação eletrostática ocorre entre a carga positiva no centro metá
lico e a carga negativa no ligante. Quando o ligante for neutro, como no caso de H 20 ou NH31 os lados negativos 
dessas moléculas polares, que contêm um par de elétrons não-compartilhado, estão dirigidos na direção do metaJ. 
Nesse caso, a interação atrativa é do tipo íon-djpolo. C11D (Seção 11.2) Em ambos os casos o resultado é o mesmo: 
dos ligantes são atraídos fortemente em direção ao centro metálico. Por causa da atração eletrostática entre o íon 
metálico positivo e os elétrons dos ligantes, o conju,nto do fon metálico e dos ligantes é mais baixo em energia do 
que as cargas completamente separadas. 

Apesar de o íon metálico positivo ser atraído pelos elétrons nos ligantes, os elétrons d no íon metálico sentem 
uma repulsão dos ligantes (cargas negativas repelem-se entre si). Vamos examinar esse efeito mais de perto, e par
ticularmente para o caso no qual os ligantes formam uma rede octaédrica ao redor do fon metálico. Para o modelo 
do campo a·istalino, consideramos os ligantes co1no pontos negativos de carga que repelem os elétro11S nos orbita
is d. A Figura 24.29 mostra os efeitos dessas cargas pontuais nas energias dos orbitais d em duas etapas. Na primei
ra etapa, a energia 1nédia dos orbitais d aumenta pela presença das cargas pontuais. Conseqüentemente, os cinco 
orbitais attmentam em energia da mesma quantidade. Na segunda etapa consideraremos o que acontece às energi
as dos orbitais d individuais quando os ligantes se acomodam em um arranjo octaédrico. Em ttm complexo octaé
d rico hexacoordenado, podemos visualizar os ligantes se aproximando ao longo dos eixos x, y e z, como mostrado 
na Figura 24.30(a); esse arranjo é chamado can1po cristalino octaé.drico. Como os orbitais d no íon metálico têm dife
rentes formas, nem todos eles têm a mesma energia sob a infl uência do campo cristalino. Para ver por que, deve
mos considerar as formas dos orbitais d e como seus lóbulos estão orientados em relação aos ligantes. 

2 O nome an11po cristnlírro surgiu porgue a teoria foi primeiro desenvolvida para explicar as propriedades de sólidos, materiais 
cristalinos, como o rubi. O mesmo modelo teórico aplica-se a complexos em solução. 
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Figura 24.29 Efeitos de um campo cristalino octaédrico nas energias dos cinco orbitais d de um íon de metal de transição. 
À esquerda as energias dos orbitais d de um íon livre são mostradas. Quando as cargas negativas são trazidas para o íon, 

• a energia média dos orbitais d aumenta (centro). A direita o desdobramento dos orbitais d devido ao campo octaédrico é 
mostrado. Uma vez que a repulsão sentida pelos orbitais d? e d,, _ , e é maior do que a repulsão sentida pelos orbitais d,.,. 
d., e dr,, os cinco orbitais d desdobram-se em um conjunto de três ~rbitais de mais baixa energia (o conjunto t2) e um 
conjunto de dois orbitais de mais alta energia (o conjunto e). 

A Figura 24.30(b-f) mostra os cinco orbitais d em um campo cristalino octaédrico. Observe que os orbitais 
d•' e d:'- , tê1n os lóbulos direcionados ao longo dos eixos x, y e z apontando na direção das cargas pontuais, e11-

quanto ol orbitais d'<Y, d..-. e dy; têm os lóbulos direciona d.os entre os eixos ao longo dos quais as cargas se aproximam. 
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Figura 24.30 (a) Uma matriz octaédrica de cargas negativas aproximando-se de um íon metálico. (b-f) As orientações dos 
orbitais d em relação às cargas negativas. Observe que os lóbulos dos orbitais d,,e d,'-r' (b e c) apontam na direção das 
cargas, enquanto os lóbulos dos orbitais d,.,. drz e du (d- t) apontam entre as cargas. 
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A alta simetria do campo cristalino octaédrico determina que os orbitais d,• e d x'-•: sofrem a mesma quantidade de 
repulsão do campo cristalino. Os dois orbitais, conseqüentemente, têm a mesma energia na presença do campo 
cristalino. Analogamente, os orbitais ri x.v' d xz e d y: sofrem exatamente a mesma repulsão, logo esses três orbitais perma
necem na mesma energia. Como os 1.óbuJos apontam diretamente para as cargas negativas, os orbitais d •' e 
d x'- 2 sofrem repulsões mais fortes que os orbitais d,Y' dr:. e d!f'. Como resultado, ocorre uma separação de energia, 
ou dvesdobramento, entre os três orbitais d de mais baixa energia (chan1ados conjunto de orbitais t2) e os dois orbitais 
de mais alta energia (chamados conjunto de orbitais e),3 como mostrado no lado direito da Figura 24.29. A diferen
ça de energia entre os dois conjuntos de orbitais d é designada como ó., grandeza geralmente chamada energia de 
desdobrn111ento do cnn1po cristalino. 

O modelo do can1po cristalino ajuda a explicar as cores observadas nos complexos de metais de transição. Adi
ferença de energia entre os orbitais d, ó., é da mesma ordem de grandeza da energia de um fóton de luz visível. , 
E, portanto, possível para um complexo de metal de transição absorver luz visível, que excita um elétron dos orbi-
tais d de mais baixa energia para os orbitais d de mais alta energia. No íon [Ti(l-120 6)

3
• , por exemplo, o íon Ti(ID) tem 

configuração eletrônica [Ar]3rl1 (recorde-se de que ao determinar as configurações eletrônicas dos íons de metais 
de transição, removemos primeiro os elétrons s). oao (Seção 7.4) Ti{ID) é, dessa forma, chamado 'íon d1

'. No estado 
fu ndamental de [Ti(l-I20)6]J<, o único elétron 3d localiza-se em um dos três orbitais de mais baixa energia no con
junto li· A absorção de luz com um comprimento de onda de 495nm (242 kJ/mol) excita o e létron 3d do conjunto de 

rn Luz 
~ 

de 
495nm 

---11 ,.-.---., .----, ,-,---, 

Figura 24.31 O elétron 3d de 
[Ti(H20)J» é excitado a partir dos 
orbitais d de mais baixa energia 
para os de mais alta energia 
quando irradiado com luz de 
comprimento de onda de 495 nm. 

orbitais t2 mais baixo para o conjunto mais a lto e, como mostrado na Figura 
24.31, gerando o espectro de absorção mostrado na Figura 24.27. Como essa 
transição envolve a excitação de um elétron de um conjunto de orbitajs ri para 
outro, a chamamos de transição d- d. Como observado anteriormente, a absor
ção da radiação visível que produz essa transição d-d faz com que o íon 
[Ti~0)6]3+ mostre-se v.ioleta. 

A ordem de grandeza da diferença de energia, A, e conseqüentemente da 
cor de um complexo depende tanto do metal quanto dos ligantes ao redor dele. 
Por exemplo, [Fe(H20)6]

3
+ é violeta claro, [Cr(H20)6]

3
+ é violeta, [Cr((N~)6]J< é 

amarelo. Os ligantes podem ser arranjados em ordem de suas habilidades para 
aun1entar a diferença de energia, ó.. A seguinte é uma lista abreviada de Ligan
tes comuns arranjados em ordem crescente de A: 

-- aumento de A --

Cr < F < H20 < NH3 < en < N02- (ligado por N) < CN-

Essa lista é conJ1ecida como a série es pectroqu.imica. A ordem de grandeza de 6. aumenta de aproximadan1ente 
um fa tor de dois da ponta esquerda para a ponta da direita da série espectroquímica. 

Os ligantes que se localizam no lado mais baixo de ó. da série espectroquímica são chamados ligantes de ca111po fra
co; os localizados no lado mais alto de ó. são chamados lign11tes de a11npo forte. A Figura 24.32 mostra esquematicamente 

Figura 24.32 Desdobramento do -1 -1 campo cristalino em uma série de -1 complexos octaédricos de cromo(lll). -1 
"' "Se ... 
a.> 
e: w 

-1 1 11 1 1 1 ATIVIDADES -11 11 11 1 -11 11 1 1 1 Populaçào dos orbitais d em 

-11 11 1 1 1 complexos de cobalto, Teoria 
do campo cristalino: 
complexos de cromo 

[CrFJ3- [Cr(H60)6]3 + [Cr(NH3)613.,. [Cr(CN)613-

Verde Violeta Amarelo Ao1arelo 

3 Os rótulos 12 para os orbitais d'Y d,. e tir- e e para os orbitais d,, e d,,_ , surgem da aplicação de um ramo da matemática chamado 
teoria de grupo para a teoria do campo cristal.ino. A teoria de grÚpo pode ser usada para analisar os efeitos da simetria nas 
propriedades moleculares. 
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o que acontece ao desdobramento do campo cristalino quando o ligante for variado na série de complexos de cro
mo(ill). Em virtude de o átomo de Cr ter configuração eletrônica [Ar}3tf4s1

, Cr3
+ tem configuração eletrônica [Ar]3d3

; 

em conseqüência, Cr(III) é um íon d1
• Coerente com a regra de Hund, os três elétrons 3d ocupam o conjunto de orbitais 

t21 com um elétron em cada e todos os spins iguais. - (Seção 6.8) À medida que o campo exercido pelos seis ligantes 
circundantes aumenta, o desdobramento dos orbitais d do metal aumenta Con10 o espectro de absorção está relaciona
do com essa energia de separação, esses complexos variam de cor. 

COMO FAZER 24.8 

Qual dos seguintes complexos de Ti;. exibe a absorção de comprimento de onda mais curto no espectro visível: 
[Ti(H.z0)6J''", [Ti(en)3]3-, ou [TiClJ3-? 

Solução Cada um desses íons é um complexo octaédrico de Ti(lTI). O Ti(lll) é um íon d', logo antecipamos que a 
absorção é devida a uma transição d - d na qual o elétron 3d é excitado do conjunto mais baixo t~ para o conjunto e. 
O comprimento de onda da absorção é determinado pela ordem de grandeza do desdobramento ô. Quanto maior 
o desdobramento, mais curto o comprimento de onda da absorção. Dos três ligantes envolvidos - H ,0, en e Cl -
vemos que a etilenodiamina (en) é a mais alta na série espectroquímica e, conseqüenten1ente, provocará maior 
desdobramento dos conjuntos de orbitais t, e e. Portanto, o complexo com 11 absorção com comprimento de onda mais 
curto é [Ti(en),J)'. 

PRATIQUE 

O espectro de absorção de [Ti(NCS)6]'.l-mostra uma banda que se localiza no comprimento de onda entre as bandas 
para [TiCIJ'.\- e [TiF6]3-. O que vocé pode concluir sobre o lugar de NCS-na série espectroqwmica? 

Resposta: ele localiza-se entre Cr e r; isto é, Cr < NCS- < F 

Configurações eletrônicas em complexos octaédricos 
O modelo do campo cristalino também ajuda a entender as propriedades magnéticas e outras propriedades 

químicas in1portantes dos íons de metais de transição. A partir da regra de Hund, supomos que os elétrons se1npre 
ocupem primeiro os orbitais vazios de mais baixa energia e que ocupem um conjunto de orbitais de§enerados um 
de cada vez com seus spins paralelos. - (Seção 6.8) Assim, se temos um complexo octaédrico d1

, d ou cf, os elé
trons entrarão no conjunto de orbitais t2 de mais baixa energia, com seus spins paralelos, como mostrado .na Figura 
24.33. Quando um quarto elétrons deve ser adicionado, surge lun problema. Se o elétron for adicionado a um orbi
tal t1 de mais baixa energia, um ganl10 de energia da ordem de grandeza de t. é concebido, em comparação com a 
colocação do elétron em um orbital e de mais al ta energia. Entretanto, existe uma penalidade ao se fazer isso, por
que o elétron deve agora ser emparell1ado com o elétron já ocupando o orbital. A energia necessária para se fazer 
isso, en1 relação a colocá-lo em outro orbital com spin paralelo, é chamada energia de emparelhamento de spin. 
Esta surge a partir da maior repulsão eletrostática de dois elétrons que compartilham un1 orbital em comparação 
com os dois que estão em orbitais diferentes con1 o mesn10 spin de elétron. 

A carga do íon metálico e os ligantes gue o circundam desempenham papel importante na determinação do ar
ranjo eletrônico que prevalece. Tanto no íon [CoF6]3-q uanto no íon [Co(CN)J]>-, os ligantes têm carga 1-. Entretan
to, o íon p- está no lado mais baixo da série espectroquímica, logo ele é lun ligante de campo fraco. O {011 CN" está 
no lado mais alto da série espectroquínúca, logo é um ligante de campo forte. Ele produz uma diferença de energia 
maior que o íon F. Os desdobramentos de energias dos orbitais d nesses dois con1plexos estão comparados na Fi
gura 24.34. 

O cobalto(ll) tem configuração [Ar]3cf, logo ambos os complexos são cf. Vam.os imaginar que adicionamos es
ses dois elétrons um de cada vez aos orbitais d do ion CoF63-. Os três primeiros entrarão nos orbitais t2 de mais baixa 
energia com seus spins paralelos. O quarto elétron poderia ei1trar nos orbitais t 2, emparelhando-se com um daque
les já presentes. Ao se fazer isso, o resul.tado seria um ganho de energia de t. em com.par:ação a se colocar o elétron 
em um dos orbitais e de mais alta energia. Entretanto, isso custaria energia em quantidade igual à energia de empa
relhamento de spin. Como Fé um ligante de campo fraco, t. é pequeno, e o arranjo mais estável é aquele no qual o 
e létron é colocado em un1 dos orbitais e. De nlaneira semelhante, o quinto elétron que adicionamos entra no outro 

Ti3+, íon d1 rn V31; íon d2 rn cr3•, íon d3 rn Figura 24.33 Configurações 
eletrônicas associadas com um, 
dois ou três elétrons nos orbitais 

11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
3d nos complexos octaédricos. 
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rn t 

Figura 24.34 População dos 
orbitais d no íon [CoF J :i- de spin alto 
(L'.. pequeno) e no íon [Co(CN)Jl- de 
spin baixo (L'.. grande). 

COMO FAZER 24.9 

orbital e. Com todos os orbitais contendo pelo menos un1 elétron, o sexto deve 
ser emparelhado e entrar em um orbital t2 de mais baixa energia; terminamos 
com quatro elétrons no conjunto de orbitais t2 e dois elétro11s no conjunto e. No 
caso do complexo [Co(CN)6]3-, o desdobramento do campo cristalino é mui
to maior. A energia de emparell1amento de spin é menor que ó., de forma 
q ue os seis elétrons são emparelhados nos orbitais t2, como ilustrado na Figu
ra 24.34. 

O complexo [CoF6]3- é un1 complexo de spin al to, isto é, os elétrons estão 
arranjados de tal forma que permanecem desemparell1ados tanto quanto pos
sível. O íon [Co(CN)6j3-, por outro lado, é um complexo de spin baixo, isto é, 
os elétrons estão arranjados de tal forma que permanecem emparelhados tan
to quanto possível. Esses dois arranjos eletrônicos diferentes podem ser rapi
damente observados ao se medir as propriedades magnéticas do complexo, 
con10 descrito anteriormente. O es.pectro de absorção também mostra aspec
tos característicos que indicam o arranjo eletrônico. 

Determine o número de elétrons desemparelhados nos complexos hexacoordenados de spins aJto e baixo de Fe3
' . 

Solução Fe'" é um íon ds. Em un1 complexo de spin alto, esses cinco elétrons estão desemparelhados, com três nos 
orbitais t 1 e dois nos orbitais e. Em um complexo de spin baixo, os cinco elétrons encontram-se no conjunto t1 de orbitais 
d, de forma que existe um elétron desemparelliado. 

Spin aJto Spin baixo 

1 1 1 

PRATIQUE 

Para quais configurações eletrônicas d em complexos octaédricos é possível distinguir entre arranjos de spin alto e 
spin baixo? 
Resposta: <f, tf, tf', d7

• 

Complexos tetraédricos e quadráticos planos 
Até aqui temos considerado o modelo do campo cristalino apenas para complexos que uma geometria octaé

drica. Quando existem apenas quatro ligantes ao redor do metal, a geometria geralmente é tetraédrica, exceto para 
o caso especial dos íons metálicos com configuração eletrônica d8

, que abordaremos no mo.mento. O desdobramen
to do campo cristalino dos orbitais d do metal em complexos tetraédricos difere daquele dos complexos octaédri
cos. Quatro ligantes equivalentes podem interagir com um íon metálico central mais eficientemente pela 
aproximação ao longo dos vértices de u1n te traedro. Decorre - e isso não é fácil de explicar resumidamente - que 
o desdobramento dos orbitais d do meta l em um campo tetraédrico é exatamente o contrário daquele para o caso 
octaédrico. Isto é, os três orbitais d do metal no conjunto t2 aumentam de energia, e os dois orbitais no conjunto 
e diminuem, como ilus trado na Figura 24.35. Uma vez que existem apenas quatro ligantes em vez de seis, como 
no caso octaédrico, o desdobramento do campo cristalino é muito menor para os complexos tetraédricos. Os cálcu
los mos tram que para o mesmo fon metálico e o mesmo conjunto de ligantes, o desdobramento do campo cristalino 

Figura 24.35 Energias dos 
orbitais d em um campo cristalino 
tetraédrico. 

para um complexo tetraédrico é apenas quatro nonos do desdobramento para 
o complexo octaédrico. Por essa razão, todos os co1nplexos tetraédricos são de 
spin alto; o campo cristalino nunca é grande o suficiente para superar as ener
gias de emparelhamento de spin. 

Os complexos quadráticos planos, nos quais quatro ligantes estão arranja
dos ao redor do íon metálico em um plano, podem ser visualizados como for
mados pela remoção de dois ligantes ao longo do eixo vertical z do complexo 
octaédrico. As variações que ocorrem nos niveis de energia dos orbitais d estão 
ilus tradas na Figura 24.36. Observe em particular que o orbital d=' é agora con-
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sideravelmet1te mais baixo em energia que o orbitaJ d x'-y• porque os ligantes 
ao longo do eixo vertical z foram removidos. 

Os complexos quadrados planos são característicos de íons metálicos com 
configuração eletrônica 1/. São quase sempre de spin baixo, isto é, os oi.to elé
trons estão com spin emparelhados para formar um complexo diamagnético. 
Tal arranjo eletrônico é muito comum entre os íons de metais inais pesados, 
como Pd .. , Pt2+, Ir+ e Au3+. 

COMO FAZER 24.10 

Os con1plexos de níquel(Il) tetracoordenados exibem geometrias tanto tetraé
dricas quanto quadradas planas. Os complexos tetraédricos, como [NiCl,J:i-, 
são paramagnéticos; os complexos quadrados planos, con10 [Ni(CN)4l

2
-, são 

diamagnéticos. Mostre cotno os e létrons d do níquel(II) ocupam os orbitais d 
no diagrama apropriado de desdobramento do campo cristalino em cada 
caso. 

Solução O níquel(ll) tem configuração eletrônica [Ar]3rl". A ocupação dos 
elétrons d nas duas geometrias é dada como segue: 

Tetraédrico Quadrado plano 

PRATIQUE 

Quantos elétrons desemparelhados você supõe para o íon tetraédrico [CoC14]i-? 

Resposta: três. 

Octnédrico Quadrado plano 

Figura 24.36 Efeito nas energias 
re lativas dos orbitais d provocado 
pela remoção de duas cargas 
negativas do eixo z de um 
complexo octaédrico. Quando as 
cargas são completamente 
removidas, o resultado é uma 
geometria quadrada plana. 

Temos visto que o modelo do campo cristalino fornece uma base para explicar inuitos aspectos dos complexos 
de rnetais de transição. Na realidade, ele pode ser usado para explicar muitas observações além das que temos 
abordado. Entretanto, muitas linhas de evidências mostram que a ligação entre os íons de n1etais de transição e os 
ligantes têm algum caráter cova lente. A teoria do orbital molecular (Seções 9.7 e 9.8) pode, também, ser usada para 
descrever a ligação nos complexos, contudo a aplicação da teoria do orbital molecu lar aos co1npostos de coordena
ção está fora do objetivo dessa abordagem. O modelo do campo cristalino, apesar de não ser inteiramente exato em 
todos os detalhes, fornece uma descrição inicial adequada e útil da estrutura eletrônica dos complexos. 

Um olhar mais de perto Cor de transferência de carga 

Nas aulas de laboratório de sua disciplina, você provavel
mente tent visto 1nuitos compostos coloridos de metais de 
transição. Muitos desses compostos exibem cor por causa 
das transições d - d, nas quais a luz visível excita os elétrons 
de um orbital d para outro. Entretanto, existem outros com
plexos de metais de transição coloridos que derivani suas co
res de um tipo bastante diferente de excitação envolvendo os 
orbitais d. Duas substâncias comuns são o ion permanganato 

(Mn04- ) violeta-escuro e o íon cromato (CrO/") amare
lo-claro, sais mostrados na Figura24.37. Tanto Mn04- quanto 
Cr04 i.. são complexos tetraédricos. 

O íon pern1anganato absorve fortemente a luz visível 
com uma absorção máxima em um comprimento de onda 
de 565 nm. A absorção forte na parte do amarelo do espectro 
visível é responsável pela aparência violeta de sais e soluções 
do íon (o violeta é a cor con1plen1entar do an1are10). O que 
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Figura 24.37 Da esquerda para a direita, KMn04, K2Cr04 e KCI04• O KMn04 e o K2Cr04 são intensamente coloridos 
devido às transições de transferência de carga do ligante para o metal (TCLM) nos ânions Mn04- e cr0.-. Não existem 
orbitais d de valência no CI, logo a transição de transferência de carga para o c104- necessita de luz ultravioleta e o 
KCJ04 é branco. 

acontece durante essa absorção? O íon Mnoi- é tun comple
xo de Mn(Vll), que tem configuração eletrônica cf. Como tal, 
a absorção no complexo não pode ser devida a uma transição 
d-d porque não existem elétrons d para excitar! Entretanto, 
isso não significa que os orbitais d não estejam envolvidos na 
transição. A excitaç.-io no íon MnO~ - deve-se a uma transferên
cin de cnrgn, na qual um elétron de um dos ligantes oxigênio é 
excitado para um orbital d vago no átomo de Mn (Figura 
24.38). Em essência, um elétron é transferido de um ligante 
para o metal, logo essa transição é chamada trnnsferêncin de 
cnrgn do lign11te pnrn o 111etnl (TCLM). Uma transição TCLM é 
ta1nbém responsável pela cor de Cro/·, que é um complexo 
if de Cr(Vl). É mostrado tan1bén1 na Figura 24.37 um sal do 
íon perclorato (Cl04- ). Como Mn04 , C104- é tetraédrico e 
tem seu átomo central em estado de oxidação+ 7. Entretanto, 
uma vez que o átomo de Cl não tenha orbitais d de baixa 
energia, excitar unl elétron requer um fóton mais energético 
que para Mn04- . A primeira absorção para Cl04 éna região 
do ultravioleta espectro, assim toda a luz visível é transmiti
da e o sal fica branco. 

Outros complexos exibem excitações de transferência de 
carga nas quais um elétron do átomo metálico é excitado para 
um orbital vazio em um ligante. Uma excitação desse tipo é 
chamada lrn11sferê11cin de cnrga do 111etnl pnrn o ligante (TCML). 

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

As transições de transferência de carga são geraln1ente 
mais intensas que as transições d-if. tvluitos pigmentos con
tendo metal usados para tintas a óleo, como o an1.arelo cád
mio (CdS), o amarelo cromo (PbCrO.J e o ocre vermelho 
(Fe20 1), têm cores intensas por causa das transições de trans
ferência de carga. 

<O 

Orbitais 3d vazios de M.n 

- - - conjunto 12 

'60 
~ - ,- conjunto e 
Jj 

**** Orbitais ligantes preenchidos 

Figura 24.38 Diagrama esquemático da transferência de carga 
do ligante para o metal (TCLM) em Mn04-. Como mostrado 
pela seta azul, um elétron é excitado de um par de elétrons 
não-ligante em O para um dos orbitais d vazios em Mn. 

O íon oxa11to tem a estrutura de Lewis mostrada na Figura 24.6. (a) Mostre a 
estrutura geométrica do complexo formado pela coordenação do oxalato ao 
cobalto(Il), formando [Co(Ci04)(~0)4]. (b) Escreva a fórmula para o sal for
mado na coordenação de três íons oxalato a Co(Il), supondo que o cátion para 
o balanceamento de cargas seja Na' . (e) Esboce todos os isômeros geométricos 
possíveis para o complexo de cobalto formado no item (b). Algum desses isô
meros é quiral? Justifique sua resposta. (d) A constante de equilíbrio para a 
formação do complexo de cobalto(II) produzido pela coordenação de três âni
ons oxalato, como no item (b ), é 5,0 x 109

• Por comparação, a constante de for
mação do complexo de cobaJto(Jl) com três moléculas de orto-fenantrolina 
(Figura 24.6) é 9 x1019

• A partir desses resultados, que conclusões podem ser 
tiradas a respeito das propriedades rela tivas de base de Lewis dos dois ligan
tes diante do cobalto(Il)? (e) Usando a abordagem descrita em "Como fazer 
17.14", cal01le a concentração do íon livre aquoso Co(Jl) em uma solução COtlten-
do inicialn1ente 0,040 mol / L de íon oxalato e 0,0010 mol/ L de Co2"(nq). 
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importantes, como as porfirinas, são complexos de agen
tes quelantes. U1n grupo relacionado de pigmentos de 
p lantas, conhecido como clorofila, é importante na fo
tossíntese, processo pelo quaJ as plantas usam a energia 
solar para converter C02 e H20 em carboidratos. 

Como na nomenclatura de outros compostos inor
gânicos, regras específicas são seguidas para dar non1e 
aos compostos de coordenação. Em geral o número e o 
tipo de ligantes unidos ao íon metálico são especifica
dos, bem como é indicado o estado de oxidação do íon 
metálico. 

Seção 24.4 Os isômeros são compostos com a mes
ma composição, mas em diferentes arranjos de átomos 
e, com isso, em diferentes propriedades. Os isômeros 
estruturais diferem dos ligantes nos arranjos de liga
ção. Uma forma simples de isomerismo estrutural, co
nhecida como isomerismo de ligação, ocorre quando 
um Ugante é capaz de coordenar-se ao íon metálico por 
um de dois átomos doadores. Os isômeros de esfera 
de coordenação contêm diferentes ligantes na esfera de 
coordenação. 

Os estereoisômeros são isômeros com os mesmos 
arranjos de ligação química mas diferentes arranjos es
paciais dos ligantes. As formas mais comuns de estereoi
somerismo são o isomerismo geométrico e o isomeris
mo ótico. Os isômeros geométricos dilerem um do 
outro nas posições relativas dos átomos doadores na es
fera de coordenação; os mais con1uns são os isômeros 
cis-trans. Os isômeros óticos são imagens especulares 
não-superponíveis uma da outra. Os isô1neros geomé
tricos diferem um do outro nas propriedades químicas 
e físicas; entretanto, os isômeros óticos ou enantiôme
ros são quirais, significando que eles diferem apenas na 
presença de um ambiente quiral. Os isômeros óticos po
dem ser distinguidos um do outro por interações com a 
luz de plano polarizado; as soluções de um isômero 
gira o plano de polarização para a direita (dextrorro
tatório), e as soluções de sua imagem especular giram 
o plano para a esquerda (l evorrotatório). As molécu
las quirais, por isso, são oticamente ativas. Uma mis
tura de 50-50 de dois isôn1eros óticos não gira a luz de 
plano polarizado e são conhecidas como racênticas. 

Seção 24.5 Os estt1dos das cores e das propriedades 
magnéticas de complexos de metais de transição têm 
tido papéis importantes na formulação de teorias de 
ligação para esses compostos. Uma substâJ1cia tem 
cor particular porque ela (1) refle te ou transmite a luz 

Exercícios 

Introdução aos complexos metálicos 

24.1 (a) Defina os termos em itálico na seguinte sentença: 
encontra-se uni con111lexo n1etálico no qual o 111í111ero de 
coordenação é 6, com quatro ligantes HzO e dois liga11tes 
NH3• (b) Explique por que a fom1ação de u1na ligação 

daquela cor ou (2) absorve a luz da cor complementar. 
A quantidade de luz absorvida por uma amostra coo10 
função do comprimento de onda é conJ1ecida como es
pectro de absorção. A luz absorvida fornece energia 
para excitar os elétrons para estados de mais a lta . 
eneri1a . 

E possível determinar o nún1ero de elétrons desem
parelhados em ttm complexo a partir de seu grau de para
magnetismo. Os compostos sem elétrons desempare
lhados são diamagnéticos. 

Seção 24.6 A teoria do campo cristalino explica 
com sucesso muitas propriedades dos compostos de 
coordenação, inclusive suas cores e magnetismo. Nesse 
modelo a interação entre o íon metálico e o ligante é vis
ta como eletrostática. Como alguns orbitais d apontam 
diretamente para os ligantes, enquanto outros apontam 
entre eles, os ligantes desdobram as energias dos orbita
is d do metal. Para um complexo octaédrico, os orbitais 
d são desdobrados em um conjunto de três orbitais de
generados de mais baixa energia (o conjunto f2) e um 
conjunto de dois orbitais degenerados de mais alta 
energia (o conjunto e). A luz visível pode provocar tran
sição d- d, na qual um elétron é excitado de um orbital d 
de mais baixa energia para um orbital d de mais alta 
energia. A série espectroquímica relaciona os ligantes 
em ordem de suas habilidades de desdobrar as energias 
dos orbitais d em complexos octaédricos. 

Os ligantes de campo forte a·iam um desdobramen
to de energias dos orbitais d que é grande o suficiente 
para superar a energia de emparelhamento de spin. Os 
elétrons d a seguir preferencialmente se emparelham 
nos orbita is de mais baixa energia, produzindo um 
complexo de spin baixo. Quando os ligantes exercem 
um campo cristali110 fraco, o desdobramento dos orbi
tais d é pequeno. Os e létrons, assim, ocupam os orbitais 
d de energia mais alta em preferência a emparelha
rem-se no conjunto de orbitais de mais baixa energia, 
produzindo lun complexo de spin alto. 

O modelo do campo cristaUno também se aplica aos 
complexos tetraédricos e quadráticos planos, que le
vam aos diferentes padrões de desdobramento dos orbi
tais d. Em um campo cristalino tetraédrico, o desdobra
mento dos orbitais d é exatamente o co11trário do caso 
octaédrico. O desdobramento por um campo cristalino 
tetraédrico é muito menor que o desdobran1ento de um 
campo cristalino octaédrico, de forma que os comple
xos tetraédricos são sempre con1plexos de spin alto. 

metal-ligante é wn exen1plo de :interação ácido-base 
de Le\~ris. 

24.2 (a) Qual é a diferença entre os conceitos de Wemer de 
valência pri1111fria e valência secundária? Quais os termos 
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que usamos agora para esses conceitos? (b) Por que 
uma molécula de NH3 pode funcionar como um ligan
te, mas a n1olécula de BH3 não? 

24.3 Um complexo é escrito como NiBr2 • 6N~. (a) Qual é o 
estado de oxidação do átomo de Ni nesse complexo? 
(b) Qual é o número de coordenação provável para esse 
complexo? (e) Se o complexo é tratado com excesso de 
AgN03(nq), qual quantidade de matéria de AgBr preci
pitará por molde complexo? 

24.4 Determinado complexo de metal M é formulado como 
MCl3 ·3~0. O nún1ero de coordenação do complexo não 
é conhecido, mas se espera que seja 4 ou 6. (a) A reação 
do complexo com AgN03(llq) foo1eceria informações 
sobre o número de coordenação? (b) As medidas de 
condutividade forneceriam informações sobre o núme
ro de coordenação? 

Ligantes polidentados; nomenclatura 

24.9 (a) Qual é a diferença entre um ligante monodentado e 
outro bidentado? (b) Quantos ligantes bidentados são 
necessários para preencher a esfera de coordenação de 
um complexo hexacoordenado? (e) Foi dito que deter
minada molécula pode funcionar con10 u111 ligante tri
dentado. Com base nessa afirmativa, o que você sabe 
sobre a molécula? 

24.10 Para cada um dos ligantes polidentados, determine (i) o 
número máximo de sítios de coordenação que o ligante 
pode ocupar em um único íon metálico, e (ii) o número 
e o tipo de áton1os doadores no ligante: (a) etilenodia
mina (en); (b) bipiridina (bipy); (e) ãnion oxalato 
(C20 }"); (d ) íon 2- da molécula porfína (Pigura 24.10); 
(e) [EDTA]4-. 

24.11 Os Ligantes polidentados podem variar no número de 
posições de coordenação que eles ocupam. Em cada um 
dos seguintes itens, identifique o ligante polidentado 
presente e o provável número de posições de coordena
ção que ele ocupa: 
(a) [Co(NH3) 4{o-fen))C13 (e) [Cr(EDTA)(H20)f 
(b) [Cr(Ci04)(H20)4]Br (d ) [Zn(en)2](Cl0J2 

24.12 Indique o provável número de coordenação do metal 
em cada um dos seguintes complexos: 
(a) [Cd(en)C12) (c) [Co(o-fen)20 2]N03 
(b) [Hg(bipy)Br2] (d ) [Ce(EDTA)] 

24.13 (a) Qual é o significado do termo efeito que/a/o? (b) Qual 
o fator termodinâmico geralmente responsável pelo 
efei to quelato? (e) Por que os ligantes polidentados são 
chamados agentes seqiiestra11tes? 

24.14 A piridi11n (C5H5N), abreviada como py, é a seguinte 
moJécuJa: 

24.5 Indique o número de coordenação do metal e o número 
de oxidação do metal em cada um dos seguintes con1-
plexos: 
(a) N~[CdCL4] (d) fNi(CN)5]:<-
(b) K 2[MoOCJ4] (e) K3[V(Ci04)3) 

(e) [Co(NH3)~CJ1)Cl (f) {Zn(en)2]Br2 
24.6 indique o número de coordenação do metal e o nún1ero 

de oxidação do metal em cada um dos seguintes com
plexos: 
(a) K3[Co(CN)6) (d) [Co(C20 4)(NH3) 4] 

(b) [Mn(H'20)5Br]' (e) [V(H20)4'SCN)2r 
(e) [Pt(NH3) 3Br3]Br (f) [Mo(en)2F2)N03 

24.7 Determine o núm.ero e o tipo de cada átomo doador em 
cada um dos complexos do Exercício 24.5. 

24.8 Quais são o número e os tipos de átomos doadores em 
cada um dos complexos do Exercício 24.6? 

(a) A piridina é um ligante mono ou polidentado? 
(b) Considere a seW,inte reação de equilíbrio: 

[Ru(py)4(bipy)l '+ 2py [Ru(py)J2
' + bipy 

O que você suporia para a ordem de grandeza da cons
tante de equilíbrio para este equi líbrio? Explique a base 
para s ua resposta. 

24.15 Escreva a fórmula para cada um dos seguintes compos
tos, tendo a certeza de usar colchetes para indicar a es
fera de coordenação: 
(a) nitrato de hexamincromo(lll) 
(b) sulfato de tetramincarbonatocobalto(Tm 
(c) brometo de diclorobis(etilenodiamina)platina(IV) 
(d) diaquatetrabromovanadato(lll) de potássio 
(e) tetraiodomercurato(JI) de bis(etilenodiamina)zinco(Il) 

24.16 Escreva a fórmula para cada um dos seguintes compos
tos, tendo a certeza de usar colchetes para indicar a es
fera de coordenação: 
(a) suliato de pentaquabromomanganês(lli) 
(b) nitrato de tris(bipiridina)rutênio(ll) 
(e) perclorato de diclorobis(orto-fenantrolina)ferro(IIl) 
(d ) tetrabromo(etilenodiam.ina)cobaltato(Ill) de sódio 
(e) tris(oxalato)cromato(lll) de hexaminíquel(Il) 

24.17 Escreva os nomes dos seguintes compostos usando as 
regras de nomenclatura padrão para complexos de 
coordenação: 
(a) [Rh(NH3)4Cl2)CI (e) Mo0Cl4 
(b) K2[TiCIJ (d) [Pt(H20)4(C20~)Br2 

24.18 Escreva os nomes para os seguintes compostos de coor
denação: 
(a) [Nb(en)03]SO~ (e) NH~[AuCl4] 
(b) Mo(C0)3(CsH.5N)3 (d) [Tr(NH3)4(H20)1](N03h 
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lsom erismo 

24.19 Ao escrever as fórn1ulas ou desenhar as estruturas rela
cionadas a qualquer um dos seguintes complexos. ilus
tre (a) isomerismo geométrico; (b) isomerismo de 
ligação; (c) isomerismo ótico; (d) isomerismo de esfera 
de coordenação. Os complexos são: 
[Co(NH3)~Br2]CI; [Pd(NH3) 2(0N0)2] ; cis-[V(en)zCL.z]+. 

24.20 (a) Desenhe dois isômeros de ligação de [Co(NHJsS(:N]2
- . 

(b) Desenhe dois .isõmeros geométricos de [Co(NH,h0J2
' . 

(c) Dois compostos com a fórmula Co(NF-l:J5CIBr podem 
ser preparados. Use as fórmulas estruturais para mos
trar como eles diferem. QuaJ tipo de isomerismo isso 
ilustra? 

24.21 Um complexo tetracoordenado ~B2 é preparado e 
descobre-se que ele tem dois isômeros diferentes. É pos
sível, a partir dessa informação, detern1inar se o com
plexo é quadrado plano ou tetraédrico? Caso seja, qual 
é ele? 

Cor; magnetismo; teoria do campo cristalino 

24.27 (a) Com a aproximação de 100 nm, quais são o maior e o 
menor comprimentos de onda da luz visível? (b) Qual é 
o signjficado do termo cor co111ple111e11tar? (c) Qual é o 
significado de cores complementares no entendimento 
das cores dos complexos metálicos? 

24.28 (a) Um complexo absorve luz com comprimento de 
onda de 530 nm. Você espera que ele tenha cor? (b) Uma 
solução de um composto mostra-se verde. Essa observa
ção necessariamente significa que todas as cores da luz 
visivel, que não a verde, são absorvidas pela solução? 
Justifique sua resposta. (e) Qual é a informação geral
mente apresen tada em um l'Spectro de nbsorçtio visível de 
um composto? 

24.29 Qual é a cor observada de um con1posto de coordenação 
que absorve radiação de comprimento de onda de 580 nm? 

24.30 Observe na Figura 13.7 que uma solução aquosa de 
NiCl2 é verde. Supondo que a cor se deve a uma única 
banda de absorção, esboce a forn1a da curva de absor
ção para a solução, semelhante àquela para [Ti(H20)6]:i. 
na Figura 24.27. 

24.31 Na teoria do campo cristalino, os ligantes são modela
dos con1 cargas pontuais negativas. Qual é a base dessa 
suposição e como esta se relaciona com a natureza das 
ligações metal- ligante? 

24.32 Explique por que os orbitais d,Y, rlx:. e rly, localizam-se 
mais baixo em energia que os o rbitais d;, e d,,_ , na 
presença de um arranjo octaédrico de ligantes em lorno 
do íon metálico central. 

24.33 (a) Esboce um diagrama que mostre a definição da ener
gia de desdobrn111e11to do cn111po cristnli110 (6) para um cam
po cristaHno octaédrico. (b) Qual é a relação entre a 
ordem de grandeza de 6 e a energia de transição d-d 
para um complexo d1? (c) O que é a série especlroq11í111icn? 

24.34 Como 1nostrado na Figura 24.27, a transição d-d de 
[Ti(H20).,)3

- produz uma absorção em um compritnen
to de onda de 500 nm. (a) Qual é a ordem de grandeza 
de 6 para [Ti(H 20)6)~' em k) / mol? (b) Como a ordem 

24.22 Considere um complexo octaédrico MA3B3• Quantos 
isômeros geométricos são esperados para esse compos
to? Algum dos isômeros será oticamente ativo? Caso 
seja, qual deles? 

24.23 Desenhe os isômeros eis e trn11s do íon [Co(en)z(NH3)0 ]2~. 
Um desses isômeros ou ambos são quirais? Caso seja, de
senhe os dois enantiômeros. 

24.24 Desenhe os isôn1eros geométricos distintos do 
[Rh(bipy)(NH3)Jl3r)2

" . Algum desses isô111eros geomé
tricos ten1 isômeros óticos? Caso tenha, identifique-os e 
desenhe a estrutura de seus enantiômeros. 

24.25 Esboce todos os possíveis estereoisômeros (a) do tetraédrico 
(Cd(H20)z0zl; (b) do quadrado plano llrCL.i(PH~j; (c) do 
ocraédrico [Fe(o-fen)2Cl21. 

24.26 Esboce todos os estereoisômeros possíveis (a) do tetraé
drico [Zn(en)(CN)2]; (b) do octaédrico [CoBr2Cl2(en)r; 
(c) do quadrado p lano [Pd(en)Cl(SCN)]. 

de grandeza de 6 variaria se os ligantes H20 cm 
(Ti(H20)6]3"· fossem substituídos por ligantes NH3? 

24.35 Explique por que muitos complexos ciano de íons me
tálicos divalentes são amarelos, enquanto muitos com
plexos aqua desses íons são azuis ou verdes. 

24.36 O íon [Ni(~0)6]2- é verde, enquanto [Ni(NH:J6f"' é viole
ta. Determine a cor predominante da luz absorvida por 
cada íon. Qual íon absorve luz com comprimento de onda 
mais curto? Suas conclusões estão de acordo com a série 
espectroquúnica? 

24.37 Dê o número de elétrons d associados ao íon metáUco 
central em cada um dos segujntes complexos: (a) 
[Ru(en)3JC1;; (b) Ki(Cu(CN)J; (e) Na3[Co(N02)6]; (d) 
[Mo(EDTA)]Cl04; (e) l<:i[ReCl6 ]. 

24.38 Dê o número de elétrons d associados ao íon metálico 
central em cada um dos seguintes complexos: (a) 
~[Fe(CN)6]; (b) [Mn(H20)6)(N03}i; (c) Na2[CoCl.J; (d) 
Na[Ag(CN)2); (e) [Sr(EDTA)]2

- . 

24.39 Para cada um dos seguintes metais, escreva a configura
ção eletrônica do átomo e de seu íon 3+: (a) Mn; (b) Ru; 
(e) Rh. Desenhe o diagrama de níveis de energia do cam
po cristalino para os orbitais d de um complexo octaédri
co e mostre o preendlimento dos elétrons d para cada 
íon 3+, supondo um con1plexo de campo forte. Quantos 
elétrons desempareU1ados ex:istem em cada caso? 

24.40 Para cada um dos seguintes metais, escreva a configura
ção eletrônica do átomo e de seu ion 2+: (a) Ru; (b) Mo; 
(e) Co. Desenhe o diagrama de níveis de energia do cam
po cristalino para os orbitais d de um complexo octaédri
co e mostre o preenchjmento dos e létrons d para cada 
íon 2+, supondo un1 complexo de campo fraco. Quantos 
elétrons desemparelhados existe.m e.m cada caso? 

24.41 Desenhe os diagramas de túveis de energia do campo 
crista li.no e mostre o preenchimento dos elétrons d para 
cada um dos seguintes itens: (a) [Cr(H20)J2

+ (quatro 
elétrons desemparelhados); (b) [Mn(H20)6]

2
• (spin 

alto); (c) [Ru(NH3) 5H20]2
' (spin baixo); (d) [Ir0J2

-

(spin baixo); (e) [Cr(en)J:i.; (f) [NiF6]~-. 
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24.42 Desenhe os djag:ramas de níveis de energia do campo 
cristalino e mostre o preenchimento dos elétrons d para 
cada um dos seguintes itens: (a) LVCl6)3-; (b) [FeFJ:l
(um complexo de spin alto); (e) [Ru(bipy)3):<+ (um 
complexo de spin baixo); (d) [NiCl4]

2
- (tetraédrico); 

(e) [PtBr6)
2
-; (f) [Ti(en)J]2~. 

24.43 O complexo [Mn(N.H3)6]
2

' contén1 cinco elétrons desem
parelhados. Esboce o diagrama de níveis de energia para 
os orbitais d, e indique o preenchimento de elétrons 

Exe rcícios a dicionais 

24.45 

24.46 

24.47 

24.48 

Dê um ou n1ais exemplos de cada un1 dos seguintes 
itens: 
(a) Un1 complexo octaédrico contendo dois ligantes 
bidentados e dois ligantes rnonodentados. 
(b) Um complexo com número de coordenação 4. 
(e) Um complexo de spin alto e um de spin baixo do 
1nesmo íon inetálico. 
(d) Un1 ligante capaz de a presentar isomerismo de 
ligação. 
(e) Um íon complexo que exibe isomerismo geométrico. 
(f) Um complexo que exibe ison1erisn10 ótico, nias não 
exibe isomerismo geométrico. 
Com base nos valores de condutância molar listados 
aqui para essa série de complexos de platina(IV), es
creva a fórmula para cada complexo de forma a mos
trar quais os ligantes estão na esfera de coordenação 
do metal. Como exemplo, as condutâncias molares de 
NaCl e BaC12 são 107 o!lm-1 e 197 ohm-1

, respectiva
mente. 

Complexo 

Pt(NH3) 6C l4 

Pt(NJ-1~404 
Pt(NH,)JC14 

Pt(NH3)zCL4 

I<Pt(NH3)Cl5 

Condutânc.ia molar (ohm-1
)• 

de uma solução de 0,050 mol/L 

523 

228 

97 

o 
108 

•O ohm é a unídade de resistência; a condutância é o inverso 
da resistência. 

(a) Um composto com fórmula RuCL3 ·5~0 é dissolvi
do em água, formando uma solução aproximadamente 
da mesma cor que o sólido. Imediatamente após a for
mação da solução, a adição de um excesso de 
AgN03(aq) forma 2 mols de AgCJ sólido por molde 
com.plexo. Escreva a fórmula para o composto, mos
trando quais tigantes têm maior probabilidade de es
tar presentes na esfera de coordenação. (b) Depois 
que un1a solução de RuCl3 • 5Hi0 ficou em repouso 
por aproximadamente um ano, a adição de AgN03(11q) 
precipita 3 1nols de AgCl por molde con1plexo. O que 
aconteceu após esse tempo? 
Esboce a estrutura do complexo em cada um dos 
segi1intes compostos: 
(a) cis-[Co(N~)4(1-t20)z](N03)z 
(b) Na2[Ru(H20)C1J 

para esse íon complexo. O íon é um con1plexo de spin 
alto ou de spin baixo? 

24.44 O íon [Fe(CN)J:l- tem um elétron desen1parelhado, en
quanto [Fe(NCS)6):i- tem cinco elétrons desemparelhados. 
A partir desses .resultados, o que você pode concluir a 
respeito de se cada complexo é de alto ou spin baixo? 
O que você pode dizer sobre a posição de NCS- na série 
espectroquúnica? 

24.49 

24.50 

24.51 

(24.52) 

24.53 

24.54 

(e) lr1111s-NH4[Co(Cz04)z(H20)2] 

(d) cis-[Ru(en)2C l2] 

(a) Dê o nome completo para cada um dos seguintes 
compostos no Exercício 24.48. (b) Algun1 desses com
plexos será oticamente ativo? justifique sua resposta. 
A molécula di111etilfosfi11oet11110 [(CH3)2PCH2CH2P(CH3)2, 

abreviada como dmpe] é usada como tLm ligante para 
alguns complexos que funcionam como catalisadores. 
Um con1plexo que contén1 esse ligante é Mo(C0)4 

(dmpe). (a) Desenhe uma estrutura de Lewis para o 
dmpe e detern1ine se ele pode funcionar como ligante 
polidentado. (b) Determine o estado de oxidação de 
Mo em Mo(C0)4(dmpe). (c) Esboce a estrutura de 
Mo(CO)idmpe) e determine se ele pode ter m(tltiplos 
• • JSOmeros. 
Apesar de a configuração eis ser conhecida para 
[Pt(en)Cl2), nenhuma forma trans é conhecida. (a) 
Explique por que o composto tr1111s não é possível. 
{b) Sugira qual o tipo de ligante seria necessário para 
formar uma coordenação bidentada trnns com um 
átomo n1etálico. 
O íon acetilacetonato forma complexos muito estáveis 
com muitos íons metálicos. Ele age con10 um ligante 
bidentado, coordenando-se ao metal em duas posições 
adjacentes. Suponha que un1 dos grupos CH3 do ligan
te seja substitWdo por um grupo CF,, como mostrado: 

trifl uorometilacetile
cetona to 

(tfac) 
:Q: :o: .. 

Esboce todos os isômeros possíveis para o complexo 
com três ligantes tfac no cobalto(IIl). (Você pode usar 
o símbolo e o para representar o ligante.) 

~ 

Escreva sucintamente sobre a relevância dos seguin-
tes cotnplexos nos sistemas vivos: (a) hemoglobina; 
(b) clorofilas; (c) sideroforos. 
Escreva as equações químicas balanceadas para repre
sentar as segiiintes observações. (Em algumas instân
cias o complexo envohrido foi abordado anteriormente 
no livro.) (a) O cloreto de sódio dissolve excesso de 
amônia aquosa. (b) O con1plexo verde [Cr(en)2Cl2]Cl, 
ao ser tratado com água por longo período, conver
te-se en1 um complexo laranja-amarronzado. A rea
ção de AgN03 com uma solução do produto precipita 
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3 01ols de AgCI por molde Cr presente. (Escreva duas 
equações químicas.) (c) Quando un1a solução de 
NaOH é adicionada a uma solução de Zn(N03):11 for
ma-se um precipitado. A adição de excesso de uma 
solução de NaOHfaz com que o precipitado se dissol
va. (Escreva duas equações químicas.) (d ) Uina solu
ção rosa de Co(N03)2 torna-se azul-escura com a 
adição de ácido clorídrico concentrado. 

24.55 Alguns complexos metálicos têm número de coorde
nação 5. Um desses complexos é o Fe(CO)y que adota 
uma geometria de bipirí1111ide trigonal (veja a Pígu:ra 
9.8). (a) Escreva o nome para Pe(CO);. usando as re
gras de nomenclatura para compostos de coordenação. 
(b) Qual é o estado de oxidação de Fe nesse composto? 
(c) Suponha que um dos ligantes CO seja substituído 
por um ligante CN"", formando [Fe(C0)4(CN)r. Quan
tos isômeros geométricos você determinaria para esse 
complexo? 

24.56 Quais propriedades do ligante determinam o tama
nho do desdobramento das energias dos orbitais d na 
presença de um arranjo octaédrico de ligantes em tor
no de um íonde metal de transição? Justifique suares
posta. 

24.57 Qual dos seguintes objetos é quiral: (a) um pé esquer
do de sapato; (b) uma fatia de pã.o; (c) uma hélice de 
madeira; (d) um modelo molecular de Zn(en)Cl2; 

(e) um taco de golfe normal? 
24.58 Os complexos (V(H20)6);. e [VF6]3- são ambos conhe

cidos. (a) Desenhe o diagran1a de níveis de energia 
dos orbitais d para os complexos octaédricos de V(lII). 
(b) O que dá origem à cor desses cornplexos? (e) Qual 
dos complexos você espera absorver luz de energia 
mais alta? Justifique sua resposta. 

124.59) Uma das espécies 01ais fan1osas na química de coor
denação é o complexo Creutz-Taube, 

5+ 

Ele recebe o nome dos dois cientistas que o descobri
ram e inicialmente estudaram suas propriedades. 
O ligante central é a pirazina, Ltm anel de seis mem
bros con1 nitrogênios em lados opostos. (a) Corno 
você pode explicar o fato de o complexo, o qual tem 
apenas ligantes neutros, ter uma carga total ímpar? 
(b ) O metal está em uma configuração de spin baixo 
em ambos os casos. Supondo que a coordenação seja 
octaédrica, desenhe o diagrama de níveis de energia 
dos orbitais d para cada metal. (e) E1n muitos experi
mentos, os dois íons n1etálicos parecem estar en1 esta
dos exatamente equjvaJentes. Você pode pensar en1 
uma razão para que esse pareça ser o caso, admitindo 
que os elétrons movimentam-se muito rapidamente 
em relação aos ni'.1cleos? 

24.60 As soluções de [Co~NH,)~]2•, [Co(H20)J2
+ (ambos oc

taédricos) e [CoCl4) - (tetraédrico) são coloridas. Uma 
é rosa, uma é azul e outra é amarela. Com base na série 
espectroquímica e lembrando-se de que o desdobra
mento de energia em complexos tetraédricos é nor
malmente muito menor que o desdobramento em 

complexos octaédricos, especifique uLna cor para 
cada complexo. 

24.61 A oxiemoglobina, con1 0 2 ligado ao ferro, é um corn
plexo de Fe(Il) de spin baixo; a deoxiemoglobina, sem 
a molécula de 0 :11 é um con1plexo de spin alto. Quan
tos elétrons desemparelhados estão centrados no fon 
metálico em cada caso? Explique de 01aneira geral por 
que as duas formas de hemoglobina têm diferentes 
cores (a hemoglobina é vermelha, enquanto a deoxie
moglobina tem aparência azulada). 

24.62 Esboce dois conjuntos de eixos x e y com cargas pon
tuais negativas eqüidistantes da origem ao longo dos 
eixos :tX e zy. Em um dos conjuntos de eixos esboce 
um orbital d . Em um outro, esboce um orbital d , ,. 
Use seus e3;oços para explicar por que o o;bital 
d,'-• ' é mais alto en1 energia que o orbital dxy em um 
cam·po cristalino quadrado plano. 

24.63 Em cada um dos seguintes pares de cornplexos, qual 
você espera absorver em um comprin1ento de onda 
mais longo: (a) [FeF6]4- ou [Fe(NH3)6]

2+; (b) [V(~0)6]2-
ou [Cr(H20)JJ.+.; (c) [Co{NH3)6]

2
• ou CoC~Jz-7 Expli

que suas razões em cada caso. 
f24.64l Considere os ãnions tetraédricos vo/~ (íon ortovana

dato), CrO/ -(íon cromato) e Mn04- (íon permangana
to). (a) Esses ânions são isoeletrônicos. Qual é o 
significado dessas afirmativas? (b) Você espera que 
esses ânions exibam transições d-d? Justifique suares
posta. (e) Como mencionado no quadro "Um olhar 
mais de perto" sobre cores de transferência de carga, a 
cor violeta de Mn04- deve-se à transição de transferên
cia de carga do ligante para o 111etal (TCLM). Qual é o sig
nificado desse termo? (d ) A transição TCLM em 
Mn04- ocorre a um comprin1ento de onda de 565 nm. 
O fon Cr0~2- é amarelo. O comprimento de onda para 
a transição TCLM para o cromato é maior ou menor 
que gara Mn04"7 Justifique sua resposta. (e) O íon 
V04 é incolor. Essa observação é coerente com os 
con1primentos de onda das transições TCLM em 
Mn04" e CrO/"? 

124.65) A cor vermelha do rubi deve-se à presença de fons 
Cr(ill) em sítios octaédricos na rede de óxidos de em
pacotamento denso de A120 3• Desenhe o diagrama de 
desdobran1ento do campo cristalino para Cr(lTI) nesse 
ambiente. O que você supõe para a variação do corn
primento de onda da absorção do rubi em função da 
pressão? Justifique sua resposta. 

24.66 Em 2001, os químicos na Suny-Stonybrook tiveram su
cesso sintetizando o complexo trans-(Fe(O )iC0)2l

2
-, o 

qual pode ser um modelo de complexo que pode ter 
tido papel importante na origem da vida. (a) Esboce a 
estrutura do complexo. (b) O complexo é isolado como 
um sal de sódio. Escreva o nome completo desse sal. 
(c) Qual é o estado de oxidação de Fe nesse complexo? 
Quantos elétrons d estão associados a Fe nesse com
plexo? (d) Você espera que esse complexo seja de 
spin alto ou spin baixo? justifique sua resposta. 

[24.671 Quando Alfred Wemer desenvolveu o ca1npo da quí
mica de coordenação, foi questionado por algLu1s so
bre que a atividade ótica observada por ele en1 com
plexos quirais que tinha preparado se devesse à pre
sença de átomos de carbono na molécula. Para contes
tar esse argumento, Werner sintetizou um complexo 
quiral de cobalto que não tinha átomos de carbono 
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nele, e foi capaz de resolvê-lo cm seus enantiômeros. 
Desenvolva um complexo de cobalto(! 11) que seja qui
ral se ele for sinte tizado e que não contenha átomos de 
carbono. (Pode não ser possível sintetizar esse com
plexo que você desenvolva, mas não se preocupe com 
isso agora.) 

24.68 Muitos íons metálicos de traços existe m na corrente 
sangüínea como complexos com a minoácidos o u 
pequenos peptideos. O ãn ion do aminoácido glici
na, símbolo gly, é capaz de agir como um ligante bi
dentado, coordenando-se ao metal por átomos de 
nitrogênio e de - o-. 

Exe rcícios cumulativos 

24.70 Os e lementos metálicos são componentes essenciais 
de muitas enzimas importantes atuando em nossos 
corpos. A a11idrase carbônica, q ue contém Zn2

· , é res
ponsável pela interconversão rápida de C02 dissolvi
do em íon bicarbonato, HC01 • O zinco na anidrase 
carbônica é coordenado pelos três grupos contendo 
nitrogênio e a n1olécula de água. A ação da enzima 
depe nde do fato de que as mo léculas de água são 
mais ácidas que as do solven te. Explique esse fa to 
e m te rmos da teoria de ácido- base de Le\vis (Se
ção 16.11). 

24.71 Dois compostos diferentes tên1 a formulação CoBr(SO~) 
·5NH1• O composto A for violeta-escuro e o con1posto 
B é violeta-avermelhado. Quando o composto A for 
tratado com Ag 0 3(aq), não ocorre reação, enquanto 
o com posto B reage com AgN01(aq) para formar um 
precipitado branco. Quando um composto A for tratado 
com Ba02(aq), forma-se um precipi tado branco, en
quanto o composto B não apresenta reação com 
BaCl2(aq). (a) Co está no mesmo estado de oxidação 
nesses complexos? (b) Explique a reatividade dos 
compostos A e B com AgN01(nq) e BaCl2(nq). (c) Os 
co111postos A e B são isômeros u1n do o utro? Caso se
jarn, qual categoria da Fig ura 24. 18 descreve melhor o 
isomerismo observado para esses complexos? (d) 
Espera-se que os compostos A e B sejam eletrólitos 
fortes, fracos ou não-eletróli tos? 

(24.721 A molécula 1netila111i11a (CH3 HJ pode agir como um 
ligante monodentado. As que seguem são reações de 
equilíbrio e os dados termoquímicos a 298 K para as 
reações da metilarnina e en com Cd 1.(aq): 
Cdz.(aq) + 4CH3NH2(aq) (Cd(Cl-I3N'Hi)4]

2-(aq) 
Mf' = - 57,3 kJ; t:S" = -67,3 J / K; 6<::' = - 37,2 kJ 

Cd2. (nq) + 2cn(aq) !Cd(cn)2)
2' (aq) 

ólf' = -56,5 k); 65~ = + 14,1 j / K; óGº = -60,7 kj 

(a) Calcule 6Gº e a constante de equilíbrio K"l para a 
seguinte reação de troca de lig1111/e: 
(Cd(CH,NHJ 4]

2T(aq) + 2en(aq) ;=:= 
[Cd(en)zl2' (aq) + 4CH3 H2(nq) 

(b) Com base no vaJor de K~ no item (a), o que você 
concluiria sobre essa reação? Qual é o conceito de
monstrado? (e) Determine as ordens de grandeza das 
contribuições entáJpicas (Mf') e cntrópicas (-T6Sj 

Quantos isômeros são possíveis para (a) [Zn(gly)i] (te
traédrico); (b) IPt(gly)zl (quadrado plano); (e) [Co(gly)~] 
(octaédrico)? Esboce todos os isômeros possíveis. Use 
N._Ç> para representar o ligante. 

124.691 Supo nha que um íon de metnl de transição em uma 
rede na qual estivesse em contato co1n apenas dois 
ãnions mais próximos, locaUzados cm lados opostos 
do metal. Faça um diagrama do desdobramento dos 
orbitais d do metal que resuJtaria de um campo crista
lino desse tipo. Supondo um campo forte, quantos 
elétrons desemparelhados você espera para um íon 
metálico com seis elétrons d? (Dica: considere o eixo li
near como sendo o eixo z.) 

para 6<::' para a reação de troca de ligante . Explique as 
ordens de grandeza relativas. (d) Com base nas infor
mações deste exerócio e no quadro "Um olhar mais 
de perto" sobre o efeito quelato, de termine o sinal do 
Mf' para a seguinte reação hipotética: 
[Cd(CH3NH 2)4)

2•(aq) + -INH3(aq) ::::== 
[Cd(NHJ 4)

2. (aq) + -IC H3 H 2(aq) 
24.73 Encontra-se por meio da aná lise elementar que um 

complexo de paládio formado a partir de uma solução 
contendo íon brometo e piridina, C5H5N (um bom 
doador de par de elétrons) contém 37,6°/o de bron10, 
28,3'Yo de carbono, 6,60°/o de nitrogênio e 2,37'Yo de hi
drogênio em massa. O composto é ligeiramente solú
vel em vários solventes orgânicos; suas soluções em 
água ou áJcool não conduzem corrente elétrica. Des
cobre-se experimentalmente que ele tem um momen
to de dipolo zero. Escreva a fórmula química e 
indique sua provável estrutura. 

24.74 Um complexo de manganês formado a partir de uma 
solução contendo brometo de potássio e íon oxalato é 
purificado e analisado. Ele contém 10,00/o de Mn, 
28,6°/o de potássio, 8,8"/o de carbono e 29,2'Yo de brome
to cm massa. O res tante do composto é oxigcnio. Urna 
so lução aquosa do complexo tem aproximada n1ente a 
mesma condutividade elétrica que uma solução equi
molar de K4[Fe(CN)J. Escreva a fórmula do compos
to, usando colchetes para denominar o manganês e 
respectiva esfera de coordenação. 

24.75 (a) Em estudos anteriores, observou-se que q uando o 
complexo (Co(NHJ~Br21Br é colocado e m água, a con
dutividade elétrica de uma solução de 0,05 mol/ L va
ria de um valor inicial de 374 ohm 1 para 191 ohm-

1 
em 

u111 período de uma hora ou rna is. Sugira uma expli
cação para os resultados observados. (Veja o Exerd
cio 24.46 para comparaçé'ío dos dados relevantes.) 
(b) Escreva uma equação quíniica balanceada para 
descrever a reação. (c) 500 mL de uma solução são 
preparados pela dissolução de 3,87 g do complexo. 
Tão logo a solução é formada, e antes que qualquer 
variação na condutividade tenha ocorrido, uma por
ção de 250 mL é titulada com uma solução de 0,0100 
mol / L de Ag 0 3 . Qual volume de solução de 
AgN01 você espera que seja necessário para precipi-
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tar Br-(nq) livre? (d) Com base na resposta que você 
deu no item (b), qual volume de solução de AgN03se
ria necessário para titular uma amostra de 250 n1L re
cém-preparada de [Co(NH:J4Br2]Br depois que todas 
as variações de condutividade tenham ocorrido? 

24.76 A concentração total de Ca2
+ e Mg2

- e1n uma aLnostra 
de água dura foi determinada titu lando-se uma amos
tra de 0,100 L de água com uma solução de EDTA ..... 
O EDTA 4- quelata os dois cátions: 

Mg2
+ + [EDTAJ4- [Mg(EDTA)]2-

Ca2' + [EDTA).i- [Ca(EDTA))2
-

Necessita-se de 31,5 mL de un1a solução de 0,0104 
mol/L de lEDTAJ.i- para atingir o ponto final na titu
lação. 0,100 L de uma segunda amostra foi tratada 
com fon sulfato para precipitar Ca2

' como suJfato de 
cálcio. Mg2

• foi, então, titulado com 18,7 mL de 0,0104 
mol/L de [EOTAJ"-. Calcule a concentração de Mg2

' e 
Ca2+ na água dura em mg/L. 

24.77 O valor de D. para o complexo ICoF6j3- é 182 kj /mol. 
CaJcule o comprimento de onda esperado para a ab
sorção que corresponde à pro1noção de um elétron de 
um rúvel de energia mais baixo para um conjunto de 
orbitais d de mais alta energia nesse complexo. O com
plexo deve absorver na faixa do visível? (Você pode 
precisar rever "Como fazer 6.3"; lembre-se de dividir 
pelo número de Avogadro.) 

[24.78) Um eletrodo de Cu é imerso em uma solução que é 
1,00 mol/L em [Cu(NH3) 4)

2
• e l,00 mol/L en1 NH3• 

Quando o catodo é um eletrodo-padrão de hidrogê-

nio, descobre-se que a fem da célula é +0,08 V. Qual é 
a constante de formação para [Cu(NH3). ]z.? 

[24.791 O complexo [Ru(EDT A)(H20)]- sofre reações de subs
tituição com vários ligantes, substituindo a molécula 
de água com o ligante. 
[Ru(EDTA)(~o)r + L [Ru(EDTA)Lf + H 20 

As constantes de veJocidade para vários ligantes são 
como seguem: 

Ligante, L 

Pírídina 

scw
CH3CN 

6,3 X la3 

2,7X102 

3,0 x lO 

(a) Um possível mecanismo para essa reação de subs
tituição é aquele em que a água se dissocia do comple
xo na etapa determinante da velocidade e, depois, o 
ligante L preenche o vazio em uma segunda etapa rá
pida. Utn segundo n1ecanismo possível é aquele no 
qual L se aproxinla do complexo, começando a formar 
uma nova lígação com o metal, e desloca a molécula 
de água, tudo em unia única etapa ajustada. Qual des
ses dois mecanismos é 1naís coerente com os dados? 
Justifique sua resposta. (b) O que o resultado sugere 
sobre as basicidades relativas mediante Ru(ITI)? (e) Su
pondo que os complexos sejam todos de spin baixo, 
quantos elétrons estão desemparelhados em cada urn? 



Capítulo 

Química da vida: química 
orgânica e biológica 

1 1f n 1 no forma um vasto número de compostos. 
Mais de 16 milhões de compostos contendo carbono são conhecidos; aproxi
madamente 90o/o dos novos compostos sintetizados a cada ano contêm carbo
no. O estudo dos compostos de carbono constih.ü um ramo separado da 
química, conhecido como química orgân ica. Esse termo originou-se das cren
ças do século XVIII de que os compostos orgânicos poderiam ser formados 
apenas pelos seres vivos. Essa idéia foi desmentida em 1828 pelo químico a le
mão Friedrich Wõhler quando ele sintetizou a uréia (H~CONH2), uma subs
tância orgânica encontrada na urina dos mamíferos, por meio do aquecimento 
de cianato de amônio (NH40CN), substância inorgânica. 

A idéia de que os produtos orgânicos e os organismos vivos estão conecta
dos é certamente verdadeira em um sentido: a vida como conhecemos não po
deria existir sem uma vasta matriz de moléculas orgânicas complexas, biologi
camente importantes. O estudo da química das espécies vivas é chamado q11í-
111ica biológicn, ou bioquímica. 

Neste capítulo final apresentamos uma breve visão de alguns aspectos 
elementares da química orgânica e da bioquímica. Muitos de vocês estudarão 
esses tópicos com maiores detalhes em disciplinas adicionais voltadas inteira
m ente para esses itens. À medlda que você ler o m a terial que segue, observará 
que muitos dos importantes conceitos para o entendimento dos fundamen
tos da química orgânica e da bioquímica foram desenvolvidos em capítulos 
anteriores. 

25.1 Algumas características gerais das moléculas 
A • organ1cas 

O que o carbono apresenta que leva à enorme diversidade em seus compostos 
e permite que tenham papéis cruciais na biologia e na indústria? Vamos considerar 
algtms aspectos gerais das moléculas orgânicas; conforme as considerarmos, va
mos revisar alguns prinápios que aprendemos nos capítulos anteriores. 

Estruturas das moléculas orgânicas 
As estruturas tridimensionais de moléculas orgânicas e bioquímicas de

sempenham papel es encial na determinação de seus comportame:ntos físicos 
e químicos. Co1no o carbono te1n quatro elétrons de valência ([He]2s22p2

), ele 
forma quatro ligações em praticamente todos os compostos. Quando as quatro 
ligações são simples, os pares de elétrons são dispostos e:m um arranjo tetraé-

.,.. O que está por vir .,. 

• Começamos com uma breve re
viSc1o sobre estruhlras e reativi
dades de compostos orgânicos. 

• Depois consideraremos os l1idro
car/Jo11etos, compostos contendo 
apena;, C e H. 

• Existem vária.'> classes de hidro
carbonetos. Aqueles nos quais 
todas as ligações são simples são 
chamados de alca11os. Aqueles 
conl unla ou mais ligações 
e - e são chamados alcenos, 
enquanto os com uma ou mais 
ligações e - e são chamados 
de alce11os. Os hidrocarbonetos 
aronuilicos têm no mínimo um 
anel plano com elétrons ;e deslo
caliLados. 

• Uma razão para o enonne nú
n1ero de conlpostos orgânicos é 
a existência de isô111t•ros, compos
tos com composições idênticas 
cujas moléculas têm diferentes 
cstrutur.ls. 

• Um princípio organizacional da 
química orgânica é ll grupo fu11-
cio11a/, um grupo de átomos nos 
quais a maioria das reações quí
micas dos compostos ocorre. Vá
rios grupos funàonais, incluindo 
o grupo álcool, são abordados. 

• Concluímos o capítulo conside
rando 'árias classes de molé
culas bioquímicamente impor
tantes - protef11as, carboidratos e 
ácidos 1111deicos. 
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drico. - (Seção 9.2) No modelo de hibridização os orbitais 2s e 2p são hibridizados sp3
• - (Seção 9.5) Quando 

existe uma ligação dupla, o arranjo é trigonal plano (hibridização sp2
}. Com duas ligações duplas ou uma tripla, ele é 

linear (hibridização sp). Os exemplos estão na Figura 25.1. 
As ligações C-H ocorrem em quase toda molécula orgânica. Uma vez que o nível deva lênda de H pode com

portar apenas dois elétrons, o hidrogênio fonna apenas uma ligação covalente. Como resultado, os átomos de hi
drogênio estão sempre localizados na superfície das moléculas orgânicas, como na molécula de propano: 

H H H 
1 1 1 

H- C- C- C- H 
1 1 1 
H H H 

As ligações C -C formam a espinha dorsal ou o esqueleto da n1olécula, enquanto os átomos de H estão na su
perfície ou na 'pele' dela. 

Os arranjos de ligação ao redor de átomos individuais são importantes na determinação da forma molecular 
como um todo. Por sua vez, as formas totais de 1noléculas orgânicas e bioquímicas também são importantes na de
terminação de como estas reagirão com outras moléculas, e com que rapidez. Elas também determinam proprieda
des físicas importantes. 

Estabilidades das substâncias orgânicas 
Na Seção 8.8 aprendemos sobre as forças médias de várias ligações químicas, inclusive daquelas características 

de moléculas orgânicas, como as ligações C- H, C-C, C-N, C-0 e C =O. O carbono forma ligações fortes 
com un1a variedade de elementos, especialmente com H, O, N e os halogêneos. O carbono tem também urna habili
dade excepcional em ligar-se a si próprio, formando uma variedade de moléculas com cadeias ou anéis de átomos 
de carbono. Como vimos no Capítulo 8, as ligações duplas geralmei1te são mais fortes que as ligações simples, e as 
ligações triplas são mais fortes que as duplas. O aumento da força de ligação com a ordem de ligação é acompanha
do por um encurtamento da ligação. Assim, os respectivos comprimentos de C -C diminuem na ordem C-C > 
C=C>C=C. 

Sabemos, a partir de medidas calorimétricas, que a reação de uma substância orgânica simples como o metano 
(CH~) com o oxigênio é altamente exotérmica. - (Seções 5.6, 5.7 e 5.8) De fato, a combustão do metano (gás natu
ra 1) mantém .mui tas casas aquecidas durante os meses de inverno! Apesar de as reações de muitos compostos orgâ
nicos com oxigênio ser exotérmicas, um grande número delas estável indefinidamei1te à temperatura ambiente na 
presença de ar porque a energia de ativação necessária para a combustão começar é muito grande. 

Muitas reações com barreiras de ativação baixa ou moderada começam quando tnna região de densidade ele
trônica alta em uma molécula encontra uma região de densidade eletrônjca baixa em outra. As regiões de densida
de eletrônica alta podem se dever à presença de uma ligação múltipla ou a um átomo mais eletronegativo em uma 
ligação polar. Por causa da força delas e da falta de polaridade, as ligações simples C-C são relativamente não 
reativas. Pelas mesmas razões, as ligações C-H são fortemente não-reativas. As ligações C - H são aproximada
mente não-polares porque as eletronegatividades de C (2,5) e de H (2,1) são próximas. Para entender melhor as im
plicações desses fatos, considere o e tanol: 

Figura 25. 1 Modelos moleculares 
com as três geometrias comuns ao 
redor do carbono: (a) tetraédrica na 
molécula de metano (CH~), onde o 
carbono está ligado a quatro outros 
átomos; (b) trigonal plana no 
formaldeído (CH10), onde o carbono 
está ligado a três outros átomos; e (c) 
linear na acetonitrila, onde o carbono 
está ligado a dois átomos. 

H H 
1 1 

H-C-C-0-H 
1 1 
H H 

Hibridizado sp3 Hibridizado sp2 
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As diferenças dos valores de eletronegatividade de C (2,5) e de O (3,5) e as 
de O e de H (2,1) indicam que as ligações C -O e O- H são bastante polares. 
Assim, as reações quín'licas do etanol envolvem essas ligações. Um grupo de 
átomos como o grupo C-O-H, que determina como urna molécula orgâni
ca funciona ou reage, é chamado grupo funcional. O grupo funcional é o cen
tro de reatividade em uma molécula orgânica. 

Solubilidades e propriedades ácido-base de substâncias orgânicas 
Em muitas substâncias orgânicas, as ligações predominantes são carbo

no-carbono e carbono-hidrogênio, que tê1n baixa polaridade. Por essa ra
zão, a polaridade total das moléculas orgânicas é geralmente baixa. Elas 
normalmente são solúveis em solventes apoiares e não muito solúveis em 
água. - (Seção 13.3) As moléculas solúveis em solventes polares como a 
água são as que têm grupos polares na superfície da moléctLla, como na glicose 
(Figura 25.2(a)) ou no ácido ascórbico (vitamina C, Figura 25.2(b )). As molécu
las orgânicas tensioativas têm uma parte longa apoiar que se estende dentro 
de um meio apoiar, e um 'grupo cabeça' polar iônico que se estende dentro de 
um meio polar como a água (Figura 25.2(c)). - (Seção 13.6) Esse tipo de es
trutura é encontrado em muitas substâncias bioquimicamente importantes, 
bem con10 em sabões e detergentes. 

Muitas substâncias orgânicas contêm grupos ácidos ou básicos. As subs
tâncias ácidas mais importru1tes são os ácidos carboxllicos, que carregam o 
grupo funcional - COOH. - (Seção 16.10) As substâncias básicas mais im
portantes são as run.inas, que carregam os grupos - NH21 - NHR ou - NR2, 

onde R é um grupo orgânico que consiste em algumas combinações de liga
ções C - C e C - H, que como - Cfl3 ou - Cif15• - (Seção 16.7) 

À medida que você ler este capítulo, encontrará muitos vínculos de concei
tos com materiais relacionados em capítulos anteriores, muitos deles relacio
nados a seções que acabamos de abordar. lncentivan1os lfetiva1nente que você siga 
esses elos e faça u11111 revisão dos conceitos anteriores. Fazendo isso você intensifica
rá definitivamente seu entendimento e sua apreciação da química orgânica e 
bioquímica. 

25.2 Introdução aos hidrocarbonetos 

Como os compostos de carbono são muito numerosos, é conveniente orga
nizá-los em famílias que exibem similaridades estrutu rais. A classe de com
postos orgânicos mais simples é a dos lzirlrocarbo11etos, compostos constituídos 
apenas de carbono e hidrogênio. O aspecto-chave estrutural dos hidrocarbo
netos (e de n1uitas outras substâncias orgânicas) é a presença de ligações car
bono-carbono estáveis. O carbono é o único elemento capaz de formar cadeias 
estendidas e estáveis de átomos unidos por ligações simples, duplas e triplas. 

Os h idrocarbonetos podem ser divididos em quatro tipos gerais, depen
dendo dos tipos de ligações carbono-carbono en1 suas moléculas. A Figura 
25.3 mostra um exemplo de cada um dos quatro tipos: alcanos, alcenos, a lcinos 
e hidrocarbonetos aromáticos. Nesses hidrocarbonetos, bem como em outros 
compostos orgânicos, cada átomo de e invariavelmente tem quatro ligações 
(quatro ligações simples, duas simples e uma dupla, ou uma ligação simples e 
outra tripla). 

Os alcanos são hidrocarbonetos que contêm apenas ligações sin1ples, 

Glicose (C6H 1206) 

(a) 

Ácido ascórbico (HC6H.P6) 

• (b) 

Tens ioativo (C17H35COO- ) 
(e) 

Figura 25.2 (a) Glicose (C6H120J, 
um açúcar simples; (b) ácido 
ascórbico (HC6H70 6), conhecido 
como vitamina C; (c) o íon esterato 
(C17HlSCOO), um íon que funciona 
como um tensioativo. (Para fazer 
com que a figura encaixe-se no 
espaço reservado, o tensioativo está 
desenhado em uma escala diferente 
em relação aos modelos da glicose 
e do ácido ascórbico.) 

como no etano (C2H6). Uma vez que os alcanos contêm o maior número possível de átomos de hidrogênio por áto
mo de carbono, são chamados hidrocarbonetos saturados. Os alcenos, também con11ecidos como olefinas, são hidro
carbonetos que contêm uma ligação dupla C =C, como no etileno (C2H4) . Os alcinos contêm uma ligação tripla C 
= C, como no acetileno (C2H2). Nos hidrocarbonetos aro.máticos os átomos de carbono estão conectados em uma 
estrutura de anel p lano, unidos por ligações tanto a quanto tr entre os átom.os de carbono. O benzeno (C6H J é o 
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Figura 25.3 Nomes, estruturas 
geométricas e fórmulas moleculares 
para exemplos de cada tipo de 
hidrocarboneto. 

MODELOS 3-D 
Etano, Etileno, Acetileno, 
Benzeno 

ALCANO 
Etano 

ALCENO 
Etileno 

ALClNO 
Acetileno 

AROMÁTICO 
Benzeno C6f4 

(a) 

(b) 

1 1 
(e) 

(d) 

H 
• 

ê.~H 

\ 
H 

H-C=1~.2t=:A=:C-H 
\ 180"./ 

H H 

"e e/ 

120' ~ H- C C- H 

~e -(( 
,, 1,39 Á "'\. 

H f-I 

exemplo mais conhecido de um hidrocarboneto aromático. Os alcenos, os alcinos e os hidrocarbonetos arolnáticos 
são chamado hidrocarbonetos i11sat11rnrlos porque contêm menos hidrogênio que os alcanos que têm o mesmo núme
rode áto.mos de carbono. 

C) ATIVIDADE 
~'; Ponto de ebulição 

Os membros dessas diferentes classes de hidrocarbonetos exibem diferentes 
comportamentos químicos, como veremos em breve. Entretanto suas proprie
dades fisicas são similares em muitas n1aneiras. Uma vez que o carbono e o hi
drogênio não diferem muito nas respectivas eletronegatividades (2,5 para o 
carbono, 2,1 para o hidrogênio), as moléculas de hidrocarboneto são relativa

mente apoiares. Assim, elas são praticamente insolúveis em água, mas se dissolvem rapidamente em outros sol
ventes apoiares. Além disso, seus pontos de fusão e pontos de ebulição são determinados por forças de dispersão 
de London. Conseqüentemente, os hidrocarbonetos tendem a se tornar menos voláteis com o aumento da massa 
molar. aao (Seção 11.2) Como resultado, os hidrocarbonetos de massa molecular muito baixa, como C2H'6 (pe = -89 
ºC), são gases à temperatura ambiente; aqueles com massa molecular moderada, como C6H 14 (pe = 69 <'C), são líqui
dos; e os com massa molecula1· a lta, como o docosano (C22Hw pf = 44 ºC), são sólidos. 

25.3 Alcanos 

A Tabela 25.1 relaciona vários dos mais simples alcanos. Muitas dessas substâncias são conhecidas porque são 
muito usadas. O metano é o principal componente do gás natural, utilizado para aquecimento doméstico e em fo
gões a gás e aquecedores de água. O propano é o principal componente do gás engarrafado (GLP) usado para 
aquecimento doméstico e na cozinha em áreas onde o gás natural não está disponivel. O butano é usado em isquei
ros descartáveis e em recipientes de combustível para fogões e lanternas a gás de acampamento. Os alcru.1os de 5 a 
12 átomos de carbono por molécula são encontrados na gasolina. 
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TABELA 25 .1 Primeiros membros da série de alcanos de cadeia linear 

Fórmula molecular Fórmula estrutural condensada Nome Ponto de ebulição (ºC) 

CH4 CH4 Metano - 161 

C2Hó CH3CH3 Etano -89 
C3Hs CH3CH2CH3 Propano -44 

C.,Hrn CH3CH2CH2CH3 Butano --0,5 

CsH1l CH3CH2Cf-4CH2CH3 Pentano 36 

C6l-l14 CH3CH2CH2CH2C~CH3 Hexano 68 

C1H16 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH~ Heptano 98 
CsH1s CH3CH2CH.iCH2CH.iCH2CH1CH3 Octano 125 

CJ-Iw CH3CH2CH2CH2CH2~CH1CH'2CH3 Nona no 151 

CioH22 CH3CH2Cl-.liCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 Decano 174 

H 

109,Sº 

H 

Figura 25.4 Representações do arranío tridimensional das ligações ao redor do carbono no metano. 

As fórmulas para os alcanos dadas na Tabela 25.1 estão escritas em uma notação d1amada/ór11111las estruturais 
condensadas. Essa notação revela a maneira pela qual os átomos estão ligados uns aos outros, mas não exige o dese
nho de todas as Ligações. Por exemplo, a estrutura de Lewis e as fórmulas estruturais para o butano {C4H 10) são: 

H H H H 
1 1 1 1 

H-C-C-C-C-I-1 ou 
1 1 1 1 
H H H H 

Usaremos freqüentemente as estruturas de Lewis ou as fórmulas estruturais 
condensadas para representar os compostos orgâ1úcos. Observe que cada átomo 
de carbono em urn alcano tem quatro ligações simples, enquanto cada átomo de 
hidrogênio forma uma ligação simples. Observe, também, que cada composto se
guinte na série relacionada na Tabela 25.1 tem unidade CH2 adicional. 

Estruturas dos alcanos 
As estruturas de Lewis e as fórmulas estruturais condensadas para os ai

canos não nos dizen1 nada sobre as estruturas tridilnensionais dessas substân
cias. De acordo com o modelo RPENV, a geometria ao redor de cada á tomo de 
carbono em um alcano é tetraédrica, isto é, os quatro grupos Hgados a cada 
á tomo de carbono estão localizados nos vértices de um tetraedro. - (Seção 
9.2) As estruturas tridimensionais podem ser representadas corno mostrado 
para o metano na Figura 25.4. A ligação pode ser descrita como envolvendo 
orbitais hibridizados sp3 no carbono . ... (Seção 9.5) 

A rotação em torno de uma ligação simples carbono-carbono é relativa
mente fácil e ocorre muito rapidamente à temperatura runbiente. Para visuali
zá-la, imagine agarrar o grupo metil superior à esquerda na Figura 25.5, que 
mostra a estrutura do propano, e girá-lo em relação ao resto da estrutura. 

Figura 25.5 Modelos 
tridimensionais para o propano 
{C3Hs), mostrando as rotações ao 
redor das ligações simples 
carbono-carbono. 
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Como o movimento desse tipo ocorre muito rapidamente nos alcanos, uma molécuJa de alcano de cadeia longa 
está constantemente sofrendo movimentos que fazem com que sua fornla se modifique, algo como uma extensão 
de cadeia sacudida. 

lsômeros estruturais 
Os aJcanos relacionados na Tabela 25.1 são chamados '1idrocnrbonetos de cadeia linear porque todos os átomos de 

carbono estão unidos em uma cadeia contínua. Os alcanos consistindo en1 quatro ou mais átomos de carbono po
dem também formar lzidrocnrbonetos de cndeins rnn1ificadns. A Figura 25.6 mostra as fórmulas condensadas e os mo
delos de preenchimento de espaço para todas as estruturas possíveis de alcanos contendo quatro e cinco átomos de 
carbono. Existem duas 1naneiras peJas quais quatro átomos de carbono podem ser unidos para fornecer C4rl10: 

como un1a cadeia linear (esquerda) ou uma cadeia ramificada (direita). Para os alcanos com cinco átomos de carbo
no (C5H 12), existem três arranjos diferentes. 

Os co1npostos com a mesma fórmula molecular, mas com diferentes arranjos de ligação (e, conseqüentemente, 
diferentes estruturas) são chamados isômeros estruturais. Os isômeros estruturais de deternlinado alcano dife
rem ligeiramente wn do outro nas propriedades físicas. Observe os pontos de fusão e ebulição dos isômeros do bu
tano e pentano, dados na Figura 25.6. O número possível de isômeros estruturais aumenta rapidamente co.m o 

H H H H 
1 1 1 1 

H-c-c-c-c-H 
1 1 1 1 
H H H H 

CH3CH2CH2CH3 
Butano 
pf - l35 ºC 
pe - o.s ·e 

H H H H H 

H-t-t-t-t-t-H 
1 1 1 1 1 
H H H H H 

CH3CH2CH2CH2CH3 
Pentano 
pf - 130 ºC 
pe +36 ºC 

H H H 
1 1 1 

H-C-C-C-H 
1 1 
H H 
H-C-H 

1 
H 

CH3-CH-CH3 
1 

CH3 
lsobutano 
(2-metilpropano) 
pf - 145 ºC 
pe -1o•c 

H 
1 

J-I- C- H 
H H H 
1 1 1 

H- C-C- C-C- H 
1 1 1 1 
H H H H 

CJ-13 
1 

CH3-CH-CH2-CH3 
Isopentano 
(2-meti lbutano) 
pf - 160 ºC 
pe +28 ºC 

H 
1 

H-C-H 
H H 
1 1 

H - C C C- H. 

1 l 1 H H 
f-1- - ·H 

1 
H 

CH3 
1 Neopentano 

CH3-C- CH3 (2,2-din1etilpropano) 
1 pr - 2o •c 

CH3 pe +9 ºC 

Figura 25.6 Estruturas possíveis, nomes e pontos de ebulição e fusão dos alcanos de fórmula C~H10 e CsH12• 
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número de átomos de carbono no alcano. Existem 18 isómeros possíveis tendo a mesma fórmula molecular C8H 181 
por exemplo, e 75 isômeros possíveis com a fórmula molecular C 10H21• 

Nomenclatura dos alcanos 
Os primeiros nomes dados para os isómeros estruturais mostrados na Figura 25.6 são os chamados nomes co

muns. O isómero no qual um grupo CH3 está ramificado da cadeia principal é chamado isómero iso- (por exemplo, 
isobutano). Entretanto, à medida que o número de isómeros cresce, torna-se iJ11possível encontrar um prefixo 
apropriado para denominar o isômero. A necessidade para uma maneira sistemática de dar nomes aos compostos 
orgânicos foi identificada cedo na história da química orgânica. Em 1892 uma organização chamada lnternational 
Union of Chemistry encontrou-se em Genebra, Suíça, para formular regras para nomear substâncias orgâncias de 
forma sistemática. Desde aquele tempo o objetivo de atualizar as regras para dar no1nes aos co1npostos têm recaí
do sobre a Intemational Union of PLLre and Applied Chemistry (Iupac). Os químicos de todo o mundo, indepen
dentemente de suas nacionalidades ou afiliações políticas, concordam com um sistema comum para dar nomes 
aos compostos. 

Os nomes da lupac para os isómeros do butano e pentano são aqueles dados entre parênteses para cada com
posto na Figura 25.6. Esses nomes, bem co1no aqueles de outros compostos orgânicos, têm três partes: 

!prefixo! base !sufixo 1 

Quais ) Quantos ~Qual familia? 
substituin tes? carbonos? 

As seguintes etapas resume1n os procedimentos usados para chegar aos nomes dos alca11os, todos com nomes 
finalizados com o sufixo -ano. Usamos un1a abordagem sinUlar para escrever os nomes dos outros compostos orgâ
nicos. 

1. Encontre a cadeia 111ais longa de áto111os de carbono e use o 110111e dessa cadeia (Tabela 25.1 ) co1110 o no111e-base do 
co1nposto. A cadeia mais longa pode nem sempre estar escrita em uma lliiha reta, como visto no seguinte 
exemplo: 

2-Metilhexnuo 

Uma vez que esse composto tem cadeia de seis átomos de C, recebe o nome como um hexano substitttído. 
Os grupos ligados à cadeia principal são chamados substil 11i11tes por
que substituem un1 hidrogênio ligado a um carbono da cadeia prin
cipal. 

2. N11111ere os áto111os de carbono na cadeia 111ais longa, co111eça11do co111 o lado 

TABELA 25.2 Fórmulas estruturais 
condensadas e nomes comuns para 
vários grupos alquilas 

da cadeia 111ais pr6xi1110 de u111 substitui11te. No exemplo, numeramos os Grupo Nome 
átomos de C a partir do lado superior à rureita que coloca o substi- - C-I-l_

3 
_________ M_e_til-. ----

tttinte CH3 no segtu1do átomo de C da cadeia; se numerássemos a En·t 
CH3CH2-partir do lado direi to inferior, CH3 estaria no quinto átomo de C. A ca-

d . é d tir. d 1 d f , CH3CH2CH2-e1a numera a a par o a o que ornece o menor numero para a 
posição do substituinte. CH3CHzCH2CHz-

3. Dê o 110111e e for11eça a localização de cada grupo substituinte. Um grupo CH3 
substi tuinte formado pela remoção de um átomo de f-1 do alcano é 1 
chamado grupo alquil ou alqttila. Os grupos alquilas são nomeados HT-
pela substituição da terminação -nno do nome do alcano por -il. O CH

3 
grupo metil (CH3), por exemplo, é derivado do metano (CH4). Ana- cH

3 
logamente, o grupo eti] (C2H5) é derivado do etano (C2H6). A Tabela 1 
25.2 relaciona vários grupos alquilas comuns. O nome 2-metilexano CH3-C-
indica a presença de um grupo metil (CH3) no segundo átomo de car- tH

3 bono de uma cadeia de hexano (seis carbonos). 

Propil 

Butil 

Isopropil 

t-butil 
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4. Quando dois ou n1nis substituintes estão prese11tes, relncione-os e111 orde111 nlfabéticn. Quando existem dois ou mais 
do mesmo substituinte, o nún1ero de substituintes daquele tipo é indicado por um prefixo: di- (dois), tri
(três), tetrn- (quatro), pentn- (cinco), e assim por diante. Observe como o seguinte exemplo é nomeado: 

7CH 
1 3 

5 6 ---CH-CH2 
1 4CH_ECH- ,_ 
1 1 

CH3 2CH- .... 

1 1Cii3 

3-etil-2,4,5-trimetileptano 

COMO FAZER 25.1 

Dê nome sistemático para o seguinte alcano: 

Solução 
Análise: foi dada a fórmula estrutural de um alcano e pede-se dar seu nome. 

Planejamento: como o hidrocarboneto é um alcano, seu nome termina em -nno. O nome do hidrocarboneto-pai é ba
seado na cadeia contínua 01ais longa de áto1nos de carbono, como resumido na Tabela 25.1. As rami.ficações são gru
pos alquilas, nomeados a partir do número de átomos de carbono na ramificação e localizados contando os átomos de 
C ao longo da cadeia contínua mais longa. 
Resolução: a cadeja contínua mais longa de átomos de C estende-se do grupo CH3 do lado esquerdo superior até o 
grupo CH3 do lado esquerdo inferior, tendo sete átomos de carbono de extensão: 

1CH3- 2CH2- 'CH-C:J i, 

O l3- ~tH-'012 
- 1 
'CH3-~CH3 

O presente composto é, dessa forma, o heptano. Existem dois grupos CH1 (metil) que se ramificam da cadeia princi
pal. Conseqüentemente, esse composto é o din1etileptano. Para especificar a locaUzaç..io dos dois grupos metilas, de
vemos numerar os átomos de carbono a partir do lado que fornece o n1enor número possível para os átomos de 
carbono exibidos nas cadeias Laterais. Jsso significa que devemos começar a numeração com o carbono superior à es
querda. Existe um grupo metil no carbono 3 e um no carbono 4. O composto é, portanto, o 3,4-dimetileptano. 

PRATIQUE 

Dê nome ao seguinte alcano: 

Resposta: 2,4-dimetilpentano. 
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COMO FAZER 25.2 

Escreva a fórmula estrutural condensada para o 3-etil-2-metilpentano. 

Solução 

Análise: foi dado o nome s is ten1ático para um hidrocarboneto e pede-se escrever sua fórmula estrutural. 

Planejamento: uma vez que o nome do composto ternúna em -n110, ele é un1 alcano, significando que todas as ligações 
carbonc>--<:arbono são ligações simples. O hidrocarboneto-pai é o pentano, indicando cinco átomos de C (Tabela 25.1). 
Existem dois g.rupos alquilas especificados, um grupo etil (dois átomos de carbono, ~H5) e um grupo me ti! (um áto
mo de carbono, CH:J. Contando da esquerda para a direita ao longo de uma cadeia de cinco átomos de carbono, o gru
po etil estará ligado ao terceiro átomo de e, e o grupo meti! ao segundo áton10 de e. 
Resolução: começamos escrevendo uma linha de cinco átomos de C unidos entre si por ligações simples. Estes repre
sentam a espinha dorsal da cadeia de pentano-pai: 

C-C-C-C-C 

Em seguida colocamos um grupo meti! no segundo carbono, e um grupo etil no terceiro átomo de carbono da cadeia. 
Os hidrogêniossão adicionados a todos os outros átomos de carbono para perfazer quatro ligações em cada carbono, 
fornecendo a seguinte estrutura condensada: 

A fórmula pode, também, ser escrita ainda mais concisamente con10: 

CH3CH(CH3)CH(C2H;)C~CH.3 
Nessa fórmula os grupos alquilas da ra1nificação são indicados entre parênteses. 

PRATIQUE 

Escreva a fórmula estrutural condensada para 2,3-dime ti lexano. 

Resposta: ou 

Cicloalcanos 
Os alcanos podem formar não apenas cadeias ramificadas, mas também ru1éis ou ciclos. Os alcanos com essa 

forma de estrutura são mamados cicloalcanos. A Figura 25.7 ilustra alguns cidoalcanos. As estruturas dos cicloal
canos algumas vezes são desenhadas co.mo polígonos simples nos quais cada vértice do polígono representa um 
grupo CH-2. Esse método de representação é similar ao usado para os anéis de benzeno. - (Seção 8.6) No caso das 
estruturas aJ:on1áticas, cada vértice representa um grupo CH. 

Os anéis de carbono contendo menos de cinco átomos de carbono são tensionados porque o ângulo de ligação 
C - C nos anéis menores deve ser menor que o ângulo tetraédrico de 109,S'. A tensão aumenta à medida que os 
anéis ficam menores. No ciclopropano, gue tem a forma de um triângulo egi.ülátero, o ângulo é de apenas 60°; essa 
molécula é, conseqüentemente, muito mais reativa que o propano, seu semelhante na cadeia linear. 

Os cicloaJcanos, particularmente os compostos de anéis pequenos, algumas vezes con1portam-se quimicamen
te corno os hidrocarbonetos insaturados, que abordaremos em breve. A fórmula geral dos cicloalcanos, CnH21i, dife
re da fórmula geral para os alcanos de cadeia linear, cn~1+ 2· 

o 
Cicloexano Ciclopentano Ciclopropano 

Figura 25.7 Fórmulas estruturais 
condensadas para três cicloalcanos. 
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Reações dos alcanos 
Uma vez que contenham apenas ligações C - C e C - H, muitos alcanos são relativamente não-reativos. À tem

peratura ambiente, por exemplo, não reagem com ácidos, bases ou agentes oxidantes fortes, não sendo sequer ataca
dos por ácido nítrico fervente. A baixa reatividade química dos alcanos deve-se basicamente à falta de polaridade das 
ligações C - C e C - H. 

Entretanto, os alcanos não são completamente inertes. Uma das suas reações mais importantes comercialmen
te é a co111bustiio ao ar, a base de seu uso como combustível. -. (Seção 3.2) Por exemplo, a combustão completa do 
etano prossegue como segue: 

t:..H = -2.855 kJ 

Nas seções seguintes veremos que os hidrocarbonetos pode1n ser modificados para conceder maior reativida
de pela introdução de insaturação no esqueleto carbono-carbono e ligando outros grupos reativos na espinl'la dor
sal do hidrocarboneto. 

A química no trabalho Gasolina 

O petróleo, ou óleo bruto, é uma mistura complexa de 
compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, com 
quantidades n1enores de outros compostos orgânicos con
tendo nitrogênio, oxigênio ou enxofre. A enorme demanda 
por petróleo para satisfazer às necessidades mu11diais de 
energia tem levado ao esvaziamento de fontes de óleo em lo
cais proibitivos como o Mar do Norte e o norte do Alasca. 

A costumeira primeira etapa no refi11a111enlo, ou processa
rnento, de petróleo é separá-lo em frações com base nos pon
tos de ebulição. As frações geralmente tomadas são 
mostradas na Tabela 25.3. Como a gasolina é a mais impor
tante, comercialn1ente falando, dessas frações, vários proces
sos são usados para maximizar seu rendimento. 

A gasolina é uma mistuTa de hidrocarbonetos voláteis con
tendo quantidades variáveis de hidrocarbonetos aromáticos 
em adição aos alcanos. Em um motor automotivo, uma mis
tura de ar e vapor de gasolina é comprimida por um pistão e 
depois incendiada por uma centelha elétrica. A queima da 
gasolina deve criar uma expansão de gás forte e regitlar, for
çando o pistão para cima e fornecendo força ao longo do eixo 
acionador do motor. Se o gás se queima muito rapidamente, 
o pistão recebe LLrn en1purrão único ein vez de um en1purrão 

TABELA 25.3 Frações dos hidrocarboneto~ do petróleo 

.Fração Faixa de tamanho 
das moléculas 

Gás C1 a C5 

Gasolina de destilação C5 a C12 

a trnosférica 

Querosene, ó leo de combustível C12 a C,s 

Lubrificantes de C10 para cima 
Parafinas de c:!I) para cima 

Asfalto de ~ para cima 

forte e regular. O resultado é um som de 'pancada' ou 'silvo' 
e redução na eficiência com a qual a energia produzida pela 
combustão é convertida en1 trabalho. 

A octn11age111 de uma gasolina é uma medida de sua resistên
cia à detonação. As gasolinas com aJta octanagem queimam-se 
mais regu lannente e são, por isso, combus tíveis mais eficien
tes (Figura 25.8). Os alcanos ramificados e hidrocarbonetos 
aromáticos têm octanage1n mais alta que os alcanos de cadei
as lineares. A octa11agem da gasolina é obtida quando se 
comparam suas características de detonação com as do 'iso
octano' (2,2,4-trimetilpentano) e heptano. Ao isooctano atri
buín1os uma octanagem de 100, enquanto ao heptano, un1a 
de O. À gasolina com as mesmas características de detonação 
con10 uma mistura de 90'Yo de isooctano e 1 Oº/() de heptano é 
atribuída uma octanagem de 90. 

A gasolina obtida diretamente do fracionamento do pe
tróleo (chamada gasolina de destilação nt111osférica) contén1 
principalmente hidrocarbonetos de cadeia linear e tem octa
nage1n em tomo de 50. Ela é, conseqüentemente, subn1etida 
a um processo chamado crnq11en111e11to, que converte os alca
nos de cadeia linear em alcanos mais procurados de cadeia 
ra1nificada (Figura 25.9). O craqueamento é també1n usado 

Faixa de ponto Usos 
de ebuUção (°C) 

-160a30 Combustíveis gasosos, 
produção de H2 

30a200 Combustível de motor 

180 a 400 Diesel, combustível de 
alto-forno, 
craqueamento 

350 para ciina Lubrificantes 

Sólidos de baixa Velas, fósforos 
fusão 

Resíduos pastosos Pavimentação de ruas 
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Figura 25.8 A 
octanagem da gasolina 
mede sua resistência à 
detonação quando 
queimada em um motor. 
A octanagem dessa 
gasolina é 89, como 
mostrado na bomba. 

Figura 25.9 O petróleo é separado em frações pela 
destilação, sendo submetido ao craqueamento em 
refinaria, como most rado aqui. 

25.4 Hidrocarbonetos insaturados 

para produzir hidrocarbonetos aromáticos e converter parte 
das frações menos voláteis de querosene e óleo de combustí
vel em compostos com massas moleculares menores, mais 
apropriados para uso como combustível de automóvel. No 
processo de craquean1ento os hidrocarbonetos são mistura
dos com um cataJisador e aquecidos de 400 a SOO ºC. Os catali
sadores usados são mjnerais argilosos naturais ou misturas 
sintéticas de Al20 3- Si02• Além de formar moléculas mais 
apropriadas para gasolina, o craqueamento resulta na forma
ção de hidrocarbonetos de baixa massa molecular, como o 
etileno e o propeno. Essas substâncias são usadas en1 uma 
variedade de reações para formar plásticos e outros produtos 

• • qu1n11cos. 
A taxa de octanagem da gasolina também aumenta com a 

a rução de detem'linados compostos chamados age11ti>s a11 t ide
tonndores, ou melhoradores de octanagem. Até meados dos 
anos 70 o principal agente antidetonador era o tetraetil de 
chumbo, (CzH5)~Pb. Entretanto, ele não é mais usado por cau
sa dos perigos ambientais do chumbo e porque envenena 
conversores catal[ticos. - ("A quín1ica no trabalho", Seção 
14.7) Os compostos aromáticos, como tolueno (C6flsCH3) e 
hidrocarbonetos oxigenados como o etanol (CH3CH20H), 
bem como o éter metil t-butllico (MTBE, mosh·ado a seguir) 
são agora geralmente usados como agentes antidetonadores. 

Entretanto, o uso do MTBE pode em breve ser banido, 
porque ele acaba escoando para as fontes de água potável a 
partir de derramamentos e vazamento de tanques de estoca
gem, deixando na água cheiro e gosto ruins e produzi11do 
efeitos adversos à saúde. 

A presença de urna ou mais ligações mültiplas toma a estrutura e a reatividade dos hidrocarbonetos insatura
dos significativamente diferente das dos alcanos. 

Alcenos 
Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados que contêm uma ligação C = C. O alceno mais simples é CH2 = 

CH2, chamado eteno (Iupac) ou etileno. O etileno é um hormônio vegetal. Ele tem papel importante na germinação 
das sementes e no amadurecin1ento das frutas. O próximo membro da série é CH3 -CH = CH2, chamado prope
no ou propileno. Para os alcanos com quatro ou mais átomos de carbono, existem vários isômeros para cada fór
mula molecular. Por ex:emplo, existem quatro isôn1eros de C 4Ha- como mostrado na Figura 25.10. Observe tanto 
suas estruturas quanto os respectivos nomes. 

Os nomes dos alcenos são baseados na cadeia contínua mais longa de áton1os de carbono que contém a ligação 
d upla. O nome dado à cadeia é obtido a partir do nome do alcano correspondente (Tabela 25.1) trocando a termjna
ção de -n110 para -eno. O composto à esquerda na Figura 25.10, por exemplo, tem dupla ligação como parte de wna 
cadeia de três carbonos; assim, o alceno pai é o propeno. 

A localização da ligação dupla ao longo da cadeia do alceno é indicada por um prefixo numérico que designa 
o número do á tomo de carbono que é parte da ligação dupla e que está mais próximo de um lado da cadeia. A ca
deia é sempre numerada do lado que leva à ligação dupla mais rapidamente e, portai1to, fornece o menor prefi
xo n umérico. No propeno a únjca posição possível para a ligação dupla é entre o primeiro e o segundo carbonos; 
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~ 
MODELOS 3-0 
cis-2-bule.no, Trans-2-buteno, 
lsômeros ds e trans do 2-buteno 

<JJ-13" / H ÇH3ÇH2'- / H C H, / Cl-1 Cl 1, H 
4 " 1 l " / C=C /ç=ç" C= C /ç=ç" / ? • '- / 3 2" 

(.111 H H H H H H C.:TI, 
1 

·Metilpropeno 1-buteno cis-2-buteno lrans-2-butcno 
pe - 7 ºC pe -6 ºC pe +4 •e pc + l •e 

Figura 25.10 Estruturas, nomes e pontos de ebulíção dos alcanos com fórmula 
molecular C.H8• 

assim, um prefixo que indique sua localização torna-se desnecessário. Para o buteno (Figura 25.10) existem duas 
posições possíveis para a ligação dupla: depois do primeiro carbono (1-buteno) ou depois do segundo carbono 
(2-buteno). 

Se uma substância contém duas ou mais ligações duplas, cada uma é localizada por um prefixo numérico. 
A terminação do nome é alterada para identificar o número de ligações duplas: dieno (duas), trieno (três) etc. Por 
exemplo, CH2 = CH - CH2 - CH = CH2 é 1,4-pentadieno. 

Os dois isômeros à direita na Figura 25.10 diferem nas localizações relativas de seus grupos metiJ terminais. 
Esses dois compostos são isômeros geomé tricos, compostos que têm a mesma fórmula molecular e os mes1nos 
grupos Hgados entre si, mas diferem no arranjo espacial dos grupos. cm (Seção 2-!.4) No isômero eis os dois grupos 
meti! estão no n1esmo lado da ligação dupla, enquanto no isômero tra11s eles estão em lados opostos. Os isômeros 
geométricos possuem p ropriedades físicas distintas e, geralmente, diferem significativamente no comportamento 
químico. 

o isomerismo geométrico em alcenos origina-se porque, diferentemente da ligação e - e, a Ligação e= e re
siste à rotação. Recorde-se de que a ligação dupla entre dois átomos de carbono consiste em uma outra ligação a e 
uma n. - (Seção 9.6). A Figura 25.11 mostra um aJceno eis. O eixo da ligação ca1·bono-<arbono e as ligações com 
os átomos de hidrogênio e com os grupos a1quilas (denominados R) estão todas em um plano. Os orbitais p q ue se 
superpõe paralelamente para formar a ligação .ir estão perpendiculares ao plano da molécula. Como a Figura 25.11 
mostra, a rotação ao redor da ligação dupla carbono-<arbono exige que a ligação 7C seja quebrada, processo que ne
cessita de considerável energia (aproximadamente 250 kJ/mol). Embora a rotação ao redor deu.ma ligação dupla 
não ocorra fucilme11te, a rotação e1n torno da ligação dupla é um processo-chave11a química da visão. cm ("A qLú
mica e a vida", Seção 9.6) 

Figura 25.11 Ilustração esquemática 
da rotação ao redor de uma ligação 
dupla carbono-carbono em um 
alceno. A superposição dos orbítais p 
que formam a ligação.,,. é perdida na 
rotação. Por essa razão, a rotação em 
torno das ligações duplas 
carbono-carbono não ocorre 
prontamente. 

COMO FAZER 25.3 

Ligação n 

R R 
rotação de 90° 

ao redor da 
ligação dupla 

H 

H I 
_../' C- ---::-- c 

R 

Desenhe os isômeros do penteno, C5H 10• (Considere a penas os que apresenta1n unia cadeia dehjdrocarbonetosnão-ra
mificada.) 

Solução 

Análise: pede-se desenhar todos os isômeros (tanto estrutural quanto geon1étrico) para um alceno com uma cadeia de 
cinco carbonos. 

Planejamento: como o nome usado para designar o composto é penteno e não pentadieno ou pentatrien.o, sabemos 
que a cadeia de cinco carbonos contén1 apenas uma ligação dupla carbono-carbono. Assim, podemos começar colo
cando primeiro a ligação dupla em várias posições ao longo da ca.deia, lembrando que a cadeia pode ser numerada a 
partir de ambos os lados. Depois de encontrar as posições diferentes distintas para a ligação dupla, podemos conside
rar se a molécula pode ter isômeros eis e trn11s. 



Cap í tulo 25 Química da vida: química orgânica e biológica 929 

Resolução: pode haver uma ligação dupla depois do primeiro (1-penteno) ou segundo carbono (2-penteno). Essas são 
as duas únicas possibilidades porque a cadeia pode ser nun1erada a partir de ambos os lados. (Assim, o que podería
mos erroneamente chamar de 4-penteno é na realidade 1-penteno, como visto pela numeração da cadeia de carbono a 
partir do outro lado.) 

Como o primeiro átomo de C no 1-penteno está ligado a dois áton1os de J-1, não existem isôrneros cis-trn11s. Por outro 
lado, cxisten1 isômeros eis e trnns para o 2-penteno. Assim, os três isômeros possíveis são: 

Cli3-Cli2-CH2-CH=CH2 

1-penLCno 

Cl-l3-CH2 H 
. " / C=C 

/ " H CH3 

tra11.r·2·pca1eno 

cis-2-pent~no 

(Você pode estar certo de que o eis- ou o trnns-3-penteno são idênticos ao eis- ou ao tra11s-2-penteno, respectivamente.) 

PRATIQUE 

Quantos isômeros de cadeia linear do hexeno, C6H12, existem? 

Resposta: 5 (1-hexeno, cis-2-hexeno, trans-2-hexeno, cis-3-hexeno, trans-3-hexeno). 

Alcinos 

Os alcinos são hidrocarbonetos insaturados que contêm uma ou mais ligações C == C. O aJcino mais simples é o 
acetileno (Clii), molécula altamente reativa. Quando o acetileno é queimado em um fluxo de oxigêruo em un1 ma
çarico de oxjacetileno, a chama atinge aproximadamente 3.200 K. O maçarico de oxiacetileno é muito utilizado em 
soldagem, que requer altas temperaturas. Os alcinos, em geral, são moléculas altamente reativas. Por causa de sua 
alta reatividade, não estão bastante distribuídos na natureza como os alcenos; entretanto, os alcinos são interme
diários importantes em muitos processos industriais. 

Eles são nomeados com a identificação da cadeia contínua mais longa na molécula contendo a ligação tripla e 
com a modificação da termil1ação do nome, como relacionado na Tabela 25.1, de -ano para -ino, e como mostrado 
em "Como fazer 25.4". 

COMO FAZER 25.4 

Dê o nome dos seguintes compostos: 

Solução 

(b) CH3CH2CH21H-c=cH 

CH2CH2CH3 

Análise: foran1 dadas as fórmulas estruturais para dois compostos, o primeiro, um a lceno, e o segundo, um aJcino. Pe
de-se dar o nome dos compostos. 

Planeja m en to: em cada caso o nome é baseado no número de áton1os de carbono na cadeia de carbono contínua mais 
longa que contém a ligação múltipla. No caso do alceno, deve-se tomar cuidado para indicar se é possível o isomeris
mo cis-tra11s e, caso exista, qual isômero é dado. 

Resolução: (a) A cadeia contínua de carbonos mais longa que contém a ligação dupla é de sete átomos de comprimen
to. O composto-pai é, conseqüentemente, o hepteno. Como a ligação dupla começa no carbono 2 (numerando da pon
ta mais próxima da ligação dupla), a cadeia do hidrocarboneto, pai é nomeada 2-hepteno. Um grupo metil é 
encontrado no átomo de carbono 4. Portanto, o composto é nomeado 4-metil-2-hepteno. A configuração geométrica 
na ligação dupla é eis (isto é, os grupos alquila estã.o ligados aos carbonos da ligação dupla do mes1no lado). Assim, o 
nome completo é 4-metil-cis-2-hepteno. 

(b) A cadeia de átomos de carbono contínua mais longa contendo a ligação tripla é seis, logo esse composto é derivado do he
xino. A tripla ligação vem depois do prin1eiro carbono (nun1erando a partir da direita), tomando-o um derivado do 1-hexi
no. A ramificação da cadeia do hexino contéo1 três átomos de carbono, tornando-o um grupo propil. Como ele está 
localizado no terceiro átomo de carbono da cadeia do hexino, a molécuJa é o 3-propll-1-hexino. 
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PRATIQUE 

Desenhe a fórmula estrutural condensada para o 4-metil-2-pentino. 

Resposta: CH3- C=C- CH- CH3 
1 
CH3 

Reações de adição de alcenos e alcinos 

A presença de ligações carbono-carbono duplas ou triplas nos hidrocarbonetos aun1enta notavelmente a reati

~ ATIVIDADE 
~'j Reações de adição de alcenos 

vidade química deles. As reações mais características de alcenos e alcinos são as 
reações de adição, nas quais um reagente é adicionado aos dois átomos que for
mam a ligação múltipla. Um exemplo simples éa adição de umhalogêneocomo 
Br2 ao etileno: 

[25.1] 

O par de elétrons que forma a ligação n no etileno não está acoplado e é usado para formar duas novas ligações 
com os átomos de bromo. A ligação a entre os áton1os de carbono é mantida. 

A adição de H2 ao aJceno o converte a um alcano: 

(25.2] 

A reação entre um alceno e H2, chamada l1idrogennçiio, não ocorre rapidamente sob condições ordinárias de 
ten1peratura e pressão. Uma razão para a falta de reatividade de H2 mediante alcenos é a alta entalpia de ligação de 
H2• Para promover a reação, é necessário usar um catalisador que auxilie na ruptura da ligação H-H. Os catalisado
res mais usados são n1etais finamente divididos nos quais H2 é adsorvido. cmo (Seção 14.7) 

Os haletos de hidrogênio e a água podem, também, ser adicionados à ligação dupla dos alcenos, como ilustra
do nas seguintes reações do etileno: 

(25.3] 

[25.4] 

A adição de água é catalisada por um ácido forte, como H2SO~. 
As reações de adição dos alcinos lembram as dos alcenos, como mostrado nos seguintes exemplos: 

C.I CH3 
CH3C=CCH3 + Cl2 _. "-c=C/ 

CH: \_1 [25.5) 

2-butino lra11s-2,3-didoro-2-buteno 

[25.61 

2-butino 2,2,3,3-tetraclorobutano 
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A química no trabalho Descoberta acidental do T eflon TM 

Um polf111ero é um material com massa molecular alta que 
se forma quando moléculas simples, chamadas monômeros, 
unem-se em cadeias longas. - (~ao 12.2) Os polímeros 
podem ser de naturc1a natural ou sintética. Mais adiante 
neste capítulo veremos vários polímeros naturais, como as 
proteínas e o amido. Na Seção 12.2 abordamos os polímeros 
sintéticos, como polietileno e náilon. Outro polímero sintéti
co é o Teflon1M, descoberto quase por acidente. 

Em 1938 um cientista da DuPont, chamado Roy J. Plun
kett, fez uma observação bastante cuiiosa: um tanque de te
trajluoroelile110 gasoso (CF2=CF2), que se supunha estar 
cheio, parecia não ter gás. Em vez de descartar o tanque, 
Plunkett decidiu cortá-lo pél ra abri-lo. Ele descobriu que a 
parte de dentro do tanque estava revestida com un1a subs
tância cerosa branca notavelmente não-reativa mediante os 
n1ais corrosivos reagentes. O con1posto foí formado pela poli-
111erizaçifo de adição (Seção 12.2) do tetrafluoroetileno: 

COMO FAZER 25.5 

Como se descobriu, as propriedades do TeflonT" eram 
ideais para uma aplicação imediata e importante no desen
volvimento da primeira bomba atômica. O hexafluoreto de 
urânio (UF .), usado para separar USU, capaz de sofrer desin
tegração, por difusão gasosa (veja o quadro " A quínúca no 
trabalho", na Seção 10.8), é um material extremamente corro
sivo. O Teflon '" foi usado como material de vedação na usi
na de difusão gasosa. Ele agora é usado em uma variedade de 
aplicações, desde panelas não-aderentes a té roupas espaciais. 

O desejo de Plunkett de saber mais sobre algo que não pa
recia exatamente certo é um exemplo maravilhoso de como a 
cUiiosidade científica natural pode levar a descobertas notá
veis. Se você desejar ler mais sobre descobertas acidentais, 
recon1endamos Royston M. Roberts, Serendipity: Accidenta/ 
Oiscoveries i11 Scie11ce, John Wiley and Sons, 1989. 

Escreva a fórmula estrutural para o produto da hidrogenação do 3-metil-1-penteno. 

Solução 

Análise: pede-se d e tern1inar o composto formado quando um alceno em particular sofre hidrogenação (reação 
com H 2). 

Planejamento: para determinar a fórmula estrutural do produto da reação, d evemos primeiro escrever a fórmula es
trutural ou a estrutura de Le~vis do reagente. a hidrogenação do alceno, 1-12 adiciona-se à ligação dupla, produzindo 
um alcano. (Isto é, cada átomo de carbono da ligação dupla forma urna ligação com o átomo de 1-1 e a ligação dupla é 
convertida a uma ligação simples.) 

Resolução: o nome do composto de partida nos revela que temos uma cadeia de cinco átomos de carbono com uma li
gação dupla em uma ponta (posição 1) e um grupo meti! no terceiro carbono a partir daquela ponta (posição 3): 

A hidrogenação - adição de dois átomos de H aos carbonos da ligação dupla - leva ao s eguinte alcano: 

Cl-:13 
1 

CH3-CH2-CH-CH2-CH3 

Comentário: a cadeia mais longa no produto alcano tem cinco átomos de carbono; seu nome é, por isso, 

3-metilpentano 

PRATIQUE 

A adição de HCI a um alceno forma o 2-cloropropano. Qual é o alceno? 

Respostn: propeno. 
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Mecanismos de reações de adição 

À medida que o entendimento de química tem crescido, os químicos tê.m sido capazes de avançar a partir sim
plesrnente da catalogação das reações que oco1Tem para explicar con10 elas prossegt1em. Uma expljcação de como 
uma reação prossegue é chan1ada 1necanisn10. - (Seção 1-1.6) 

·Na Equação 25.3 consideramos a reação de adição entre H Br e um alceno. lmagina-se que essa reação ocorra 
em duas etapas. Na p rimeira, a etapa determinante da velocidade - (Seção 14.6), a molécula de HBr ataca a liga
ção dupla rica em elétrons, transferindo um próton para um dos átomos de carbono do alce.no. Na reação do 2-bu
teno com HBr, por exemplo, a primeira etapa prossegue como segue: 

<> + 
CH CH==CHCH 3 • 3 

• • 
H 

1 
1 

6r<>-

(25.7) 

O par de elétrons que formou a ligaçãon entre os átomos de carbono no alcano é usado para formar a nova 
ligação C - H. 

A segunda etapa, envolvendo a adição de Br- ao carbono carregado positivamente, é mais rápida: 

(25.8) 

Nessa reação o íon brometo (Br} doa um par de elétrons ao carbono, formando a nova ligação C-Br. 
Como a etapa determmante da velocidade da reação er1volve tanto o alceno quanto o ácido, a lei de velocidade 

para a reação é de segtinda ordem, sendo de primeira ordem em relação ao brometo e ao alceno: 

~CH CH=CHCH) . 
Velocidade= - 3 3 = k[CH3CH = CHCH3] [HBr] 

~t 
(25.9) 

O contorno de energia para a reação é mostrado na Figura 25.12. O primeiro máximo de energia representa o 
estado de transição 11a primeira etapa do mecanismo. O segw1do máximo representa o estado de transição da se
gunda etapa. Observe que existe um mínimo de energia entre a primeira e a segunda etapas da reação. Esse míni
mo de energia corresponde às energias das espécies intermediárias, CH3+CH - CH2CH3 e Br-. 

Figura 25.12 Perfil de energia 
para a adição de HBr ao 2-buteno, 
CH3CH = CHCH3• 

+ 
CH3CHCH2CH3 

+ Br-

Can1inho da reação 
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Para mostrar o movimento de elétrons em reações como essas, os químicos geralmente usam setas curvas, que 
apontam no sentido do fluxo de elétron (de uma carga negativa para outra positiva). Para a adição de HBr ao 2-bu
teno, os deslocamentos nas posições dos elétrons são m.ostrados como seguem: 

H H H 1-J 
1 1 1 1 

CH3-C-C-CH3 + 
+ 1 

•• - rápid.i 
:Br: .. CH3-C-C-CH3 

1 1 
H 

Hidrocarbonet os aromáticos 
Os hidrocarbonetos aromáticos são membros de uma classe grande e 

importante de hidrocarbonetos. O membro n1ais simples dessa série é o 
benzeno (C6H6), cuja estrutura é mostrada na Figura 25.3. A estrutura p lana 
e altamente simétrica do benzeno, com seus ângulos de ligação de 120°, su
gere aJto grau de insaturação. Você poderia, em conseqüência, esperar que 
o benzeno se assemelhasse aos hidrocarbonetos insah.Lrados e fosse aJta
mente reativo. Entretanto, o comportamento químico do benzeno é dife
rente do dos alcenos e aJcinos. O benzeno e outros ludrocarbonetos 
aromáticos são muito mais estáveis gue os aJcenos e alcinos porque os elé
trons n estão deslocalizados nos orbitais n. aao (Seção 9.6) 

A cada sistema de anel aromático é dado um nome comun1 como mos
trado na Figura 25.13. Os anéis aromáticos são representados por hexágo
nos com um círcuJo inseri to para denotar o caráter aromático. Cada vértice 
representa um átomo de carbono. Cada carbono está ligado a três outros áto
mos - três átomos de carbono ou dois átomos de carbono e um de hidrogê
nio. Os átomos de ludrogênio não são mostrados. 

:sr: l:-1 .. 

00 
Benzeno Naftaleno 

000 o 
Antraceno Tolueno 

( metiJbenzeno) 

Figura 25.13 Estruturas e nomes de 
vários compostos aromáticos. 

Apesar de hidrocarbonetos aromáticos seren1 insaturados, eles não sofrem reações de adição rapidan1ente. 
A ligação n deslocalizada faz com gue os compostos aromáticos comportem-se de maneira bastante diferente 
dos alcenos e alcin.os. O benzeno, por exemplo, não adiciona Cl2 ou Br2 às ligações duplas sob condições ordinárias. 
Em contraste, os hidrocarbonetos aromáticos sofrem reações de s ubstituição de maneira relativamente fácil. Em 
uma reação de substituição, um átomo de uma molécula é removido e substituído por outro áton10 ou grupo de 
átomos. Quando o benzeno é aquecido em uma mistura de ácidos nítrico e sulfúrico, por exemplo, o hid.rogênio é 
substituído pelo grupo nitro, N02: 

(25.10] 

Tratamento mais vigoroso resulta na substituição de um segundo grupo nitro na molécula: 

NO, 

o + H"l01 H,SO, o 
[25.11) 

NO_ 

Existem três isômeros possíveis do benzeno com dois grupos nitro ligados. Esses três is ômeros são nomeados 
como orto-, 111eta- e pnrn-dinitrobenzeno: 

N02 
NO, 

o 
orto-dini trobenzeno 

pf118 ºC 

- o 
N<.1, 

• 

111etn-d ini trobenzeno 
pf90 ºC 

NO, 

o 
NO, -

pnrn-dinitrobenzeno 
pf 174 ºC 
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Um olhar mais de perto Estabilização aromática 

Podemos estimar a estabilização dos elétrons Jt no benze
no conlparando a energia necessáda para adicionar hidrogê
nio ao benzeno para formar um composto saturado com a 
energia necessária para hidrogenar determinados alcenos. 
A hidrogenação do benzeno a cicloexano pode ser represen
tada como: 

6.H" = - 208 kJ / mol 

A variação de entalpia nessa reação é-208 kj /mo!. O calor 
de hidrogenação do a Ice no cícl íco cicloexeno é -120 l<J /mo!: 

Miº = - 120 kJ/ mol 

Analogamente, o calor liberado na hidrogenação do 
1,4-cicloexadieno é-232 kJ/mol: 

1,4-ciclo hexadieno Miº = - 232 kJ/mol 

A partir dessas duas últimas reações, verificamos que oca
lor de hidrogenação de cada ligação dupla é aproximadamen
te 116 kJ / mol para cada ligação. Existe o equivalente a três 
ligações dupJas. Poderíamos esperar, com isso, que o calor de 
hidrogenação do benzeno fosse aproximadamente três vezes 
-116, ou -348 kj/mol, se o benzeno se comportasse como se 
fosse o 'cicloexatrieno', isto é, se ele se comportasse como se ti
vesse três ligações duplas isoladas em um anel En1 vez disso, 
o calor liberado é 140 kJ menor que isso, indjcando que o ben
zeno é mais estável do que se esperava para três ligações du
plas. A diferença de 140 kJ/mol entre calor de hidrogenação 
'esperado', - 348 kJ /mol, e calor de hidrogenação observado, 
-208 kJ/ mol, deve-se à estabilização dos elétrons :ir pela deslo
calização nos orbitais .ir que se estendem ao redor do anel nes
se composto aromático. 

Principalmente o isôn1ero 111eta é formado na reação de ácido nítrico com o njtrobenzeno. 
A bromação do benzeno, realizada usando FeBr3 como catalisador, é outra reação de substituição: 

Br o + Br~ feBr, o + HBr [25.12) 

Em uma reação similar, chamada de rençiio Friedel- Crnfts, os grupos alquilas podem ser substituídos em um 
anel aromático pela reação de um haleto de alquila com um composto aromático na presença de AIC13 como catali
sador: 

c11~cr 1 o + C li1U l:i.CI AICI, o + HCl 
[25.13) 

25.5 Grupos funcionais: alcoóis e éteres 

A reatividade dos compostos orgânicos pode ser atribuida aos átomos em particular ou grupos de átomos nas 
moléculas. Um sítio de reatividade em urna molécula orgfuuca é d1amado grupo f1111cional porque controla como a mo
lécula se comporta ou ftu1ciona. - (Seção 25.l) Como temos visto, a presença de ligações duplas C = C ou ligações 
triplas e== e em un1 hidrocarboneto aumenta marcadamente sua reatividade. Além disso, cada um desses grupos 
funcionais sofre reações características. Cada tipo distinto de grupo fu11cional em geral sofre os mesmos tipos de 
reações en1 toda molécuJa, independenten1ente do tamanho e da complexidade da molécula. Assim, a química de 
uma molécula orgânica é largamente dominada pelos grupos funcionais que ela contém. 

A Tabela 25.4 relaciona os grupos funcionais mais con1uns e fornece exemplos de cada um. Observe que além 
das ligações duplas e = e ou ligações triplas e= e, existem também muitos grupos funcionais que contêm ou
tros elementos que não ape11as C e H. Mtútos dos grupos funcionais contêm outros não-metais como O e N. 

Podemos pensar nas moléculas orgânicas como sendo compostas de grupos funcionais ligados a um ou mais 
grupos alquil. Os grupos alquil, constittúdos de ligações simples C - C e C - H, são as partes menos reativas das 
moléculas orgânicas. Ao descrever os aspectos gerais dos compostos orgânicos, os químicos geralmente usam a 
designação R para representar um grupo algtúl: n1etil, etil, propil etc. Os alcanos, por exemplo, que não contêm 
grupos funcionais, são representados como R - H. Os alcoóis, que contêm O - H, ou grupo funcional álcool, são 
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representados como R-OH. Se dois ou mais grupos alquila diferentes estiverem prese11tes em uma molécula, os 
designaremos como R, R', R", e assim por diante. Nesta seção examinaremos a estrutura e as propriedades quími
cas de dois grupos funcionais, os alcoóis e os éteres. Na Seção 25.6, consideraremos alguns grupos funcionais adici
onais que contêm ligações e= o. 

TABELA 25.4 Grupos funcionais comuns em compostos orgânicos 

G rupo 
funcional 

-c==c-

1 .. 
-C-0-H 

1 •• 

1 . . 1 -c-o-c-
1 . . 1 

1 •• -c-x: 
1 . . 

(X = halogéneo) 

1 . • 
-C-N-

1 1 

·o · • • 

li 
-C-H 

·o· . . 
1 li 1 - c- c- c-
1 1 

·o· • • 

11 •• 
- C- 0 - H 

•• 

·o· . . 
li . . 1 -e-o-e-

.. 1 

·o· . . 
li .. 

-C-N-
1 

Tipo de 
composto 

Alceno 

Alcino 

' Alcool 

Éter 

Haloalcano 

Amina 

Aldeído 

Cetona 

Ácido 
carboxílico 

' Es ter 

Amida 

Sufixo ou 
prefixo 

eno 

-ÍrLO 

-oi 

é ler 

hnlo-

• -n111111n 

-nl 

-ona 

ácido -óico 

-onto 

-n111ida 

Exemp.lo 

H-C=:C-H 

H 
1 .. 

H-C-0-11 
1 .. 

H 

H H 
1 • • 1 

H- C-0-C-H 
1 . . 1 

H H 

H 
1 .. 

H-C-Ct: 
1 .. 

l-T 

H H 
1 1 . . 

H-C-C-N-H 
1 1 1 
H H H 

H :Q: 
1 li 

H-C-C-H 
1 
H 

H :o: H 
1 li 1 

H- C- C- C- H 
1 1 
H H 
H :Q: 
1 li .. 

H- C- C- 0 - 11 
1 .. 

H 

H :o: H 
1 li . . 1 

H-C-C-0-C-H 
1 • • 1 

H H 
H :o: 
1 li .. 

H-C-C-N-H 
1 1 

H H 

Nome s is temático 
(nome comum) 

Eteno 
(Etileno) 

E tino 
(Acetileno) 

Metanol 
(Álcool metílico) 

Éter dimctilico 

Clorometano 
(Cloreto de 

n1ctila) 

Etilanúna 

Etanal 
(Acetaldeído) 

Propanona 
(Acetona) 

Ácido etanóico 
(Ácido acético) 

Etanoato de n1etila 
(Acetato de metila) 

Etanamida 
(Acct.1nan1ida ) 
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Figura 25.14 Fórmulas estruturais de CH3 

vários alcoóis importantes. Seus CH - CH-CH 
nomes comuns são dados em azul. 3 

1 
3 

()!-{ 

1 
CH3-C-CH3 

1 

CH2-CH2 
1 1 

Alcoóis (R - OH) 

2-propanol 
A lc<x>l l~<>propilicol ; 
,1kool d~ mas-"agt'm 

OH 

o 
Fenol 

OH 
Metil-2-propanol 
\lc(l(>I bulllico-/ 

1,2,3-propanotTiol 
Glicerol; ~licerina 

T 10 

OH OH 
1,2-etanodiol 
1' ti ll•noglicol 

• 
' H 

::::::,.. 

• • 
H 

Colesterol 

Os alcoóis são derivados de hidrocarbonetos nos quais um ou mais hidrogênios de um hidrocarboneto-pai fo
ram substituídos por um grupo funcional hidroxila ou álcool, OH. A Figura 25.14 mostra as fórmulas estruturais e os 
nomes de vários alcoóis. Observe que o non1e para um álcool termina em~/. Os alcoóis mais sunples são nomea
dos adicionando-se um -1 ao nome do alcano correspondente - por exemplo, etano torna-se etanol. Quando ne

Prestone 
c;o:c::;tl 

llm 

Figura 25.15 Alguns produtos 
comerciais compostos inteira ou 
principalmente por alcoóis. 

cessário, a localização do grupo OH é designada por um prefixo numérico 
apropriado que indica o número do átomo de carbono que carrega o grupo 
OH, como mostrado 11os exemplos na Figura 25.14. 

A ligação O-H é polar, logo os alcooóis são muito mais solúveis que os 
hidrocarbonetos em solventes polares como a água. O grupo funcional OH 
pode participax também na Ugação de hidrogênio. Como resultado, os pontos 
de ebulição dos alcoóis são n1uito mais que dos seus alcanos-pai. 

A Figura 25.15 mostra vários produtos comerciais familiares que consis
tem mteiramente ou en1 grande parte em alcoóis orgânicos. V amos considerar 
como algi1ns dos mais Ílnportantes alcoóis são formados e usados. 

O álcool mais simples, o metanol (álcool metílico), apresenta usos indus
triais importantes e é produzido em larga escala. O monóxido de carbono e o 
hidrogênio são aquecidos juntos sob pressão na presença de um catalisador de 
óxido metálico: 

200-JOOatm 
[25.14) 

Uma vez que o metanol tem octanagem muito alta como combustível automotivo, e le é usado como aditivo na 
gasolina e como combustível puro. 

O etanol (á lcool eb1ico, C2H50 H ) é um produto da fermentação de carboidratos como o açúcar e o amido. Na 
ausência de ar, as células de levedo converten1 os carboidratos en1 uma mistura de etanol e C02, como mostrado na 
Equação 25.15. No processo, o levedo obtém energia necessária para o crescimento: 

[25.15] 

Essa reação é realizada sob condições cuidadosamente controladas para produzir cerveja, vmho e outras bebi
das nas quais o etanol é o ingrediente ativo. 

Muitos alcoóis polidroxílicos (aqueles que contêm mais de um grupo OH) são conhecidos. O mais simples destes 
é o 1,2-etanodiol (etilenoglicol, HOCH:iCH20H). Essa substância é o principal ingrediex1te dos anticongelantes au
tomotivos. Outro álcool poLidroxílico comum é o 1,2,3-propanotriol (o glicerol, HOCHiCH(OH)CHiOH). Ele é um 
líquido viscoso que se dissolve rapidamente em água e é muito usado como amaciante de pele em preparações cos
méticas. É usado também em alimentos e doces, para mantê-los úmidos. 

O fenol é o composto 01ais simples com um grupo OH ligado a um anel aromático. Um dos muitos mais efeitos 
notáveis do grupo aromático é a acidez enorme do grupo OH. O fenol é aproxin1adamente 1 milhão de vezes mais 
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ácido en1 água que um álcool não-aromático típico como o etanol. Ainda assin1, ele não é um ácido muito forte (K0 = 
1,3 x 10-10

). O fenol é usado industrialmente para fazer vários tipos de plásticos e corantes. Também é usado como 
anestésico tópico em muitos borrifadores para garganta inflamada. 

O colesterol, mostrado na figura 25.14, é um álcool bioquímico importante. O grupo OH forma somente um 
pequeno componei1te dessa molécula bem grande, de forma que o colesterol é apenas ligeiramente solúvel em 
água (0,26 g por 100 mL de H20). O colesterol é um componente normal de nossos corpos; entretanto, quando pre
sente em quru1tidades excessivas, pode precipitar da solução. Ele precipita na vesícula biliar para formar protube
râncias chamadas cálc11/os biliares. Ele também pode precipitar contra as paredes das veias e artérias e, depois, 
contribuir para a alta pressão sangüínea e outros problemas cardiovasculares. A quantidade de colesterol em nos
so sangue é determinada não apenas pelo teor de col.esterol ingerido, mas também por nossa dieta como tun todo. 
Existem evidências de que a entrada calórica excessiva leva o orgruúsn10 a sintetizar colesterol em excesso. 
, 
Eteres (R - O - R') 

Os compostos nos quais dois grupos hidrocarbonetos estão ligados a um oxigênio são chamados éteres. Os éte
res podem ser formados a partir de duas molécttlas de álcool que liberam uma molécula de água. A reação é, assim, 
uma desidratação; ela é catalisada pelo ácido sulfúrico, que absorve a água para removê-la do sistema: 

11,so. 
CH3CH2 - Ol-1 + H - OCH2CH3 -~ 

CH3CH2 - O - CH2CH3 + H20 [25.16] 

Uma reação na qual a água é liberada a partir de duas substâncias é chamada reação de condensação. CD> (Seções 
12.2 e 22.8) 

Os éteres são usados como solventes. Tanto o éter dietí]jco quanto o éter cíclico tetraidrofurano são solventes 
comuns para reações orgânicas: 

Éter dietJ1ico 

CH2-CH2 
1 1 

CH2 CH2 
'-()/ 

Tetraidrofurano (THF) 

25.6 Compostos com um grupo carbonílico 

Vários dos grupos funcionais relacionados na Tabela 25.4 contêm uma ligação dupla C =O. Esse grupo, em 
particular, de átomos é chamado de grupo carbonilico. O grupo carbonilico, com os átomos ligados ao carbono do 
grupo carbo1u1ico, define vários grupos funcionais in1portantes que consideramos nesta seção. 

o 
li 

Aldeídos (R- C- H) e cetonas 

o 
11 

(R- C- R' ) 

Nos aldeídos o grupo carbonilico tem no mínimo um átomo de hidrogênio ligado, como nos seguintes exemplos: 

() 
li 

H-C-H 
Metanal 

FornialdL•í<lll 

o 
li 

CH3-C-l-I 

Etanal 
r\Cl'lil Ide ídn 

Nas cetonas o grupo carboru1ico ocorre no interior de uma cadeia de carbonos e está, em conseqüência, ladea
do por átomos de carbono: 

o 
li 

CH3- C-CH3 

Propanona 
Acetona 

o 
li 

CH3-C-CH2CI-l3 

2-butanona 
~lc tilctilc<.. tona 
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, 
Os aldeídos e as cetonas podem ser preparados pela oxidação cuidadosamente controlada de alcoóis. E nor-

malmente fácil oxidá-los. A oxidação completa resulta na formação de C02 e H 20, como na queima do metanol: 

A oxidação parcial controlada para formar outras substâncias orgânicas, como aldeídos e cetonas, é realizada 
com a utilização de agentes oxidantes vigorosos, como ar, peróxido de hidrogênjo (H20 2), ozônio (03) e dicromato 
de potássio (K2Cr20 7). 

Muitos compostos encontrados na natureza possuem um grupo funcional aldeído ou cetona. Os aromatizan
tes de baunilha e de canela são aldeídos naturais. A carvona e a cânfora fornecem os sabores característicos das fo
lhas de hortelã e da semente de alcavaria. 

As cetonas são menos reativas que os aldeídos e usadas extensivamente como solventes. A acetona, que 
entra em ebulição a 56 ºC, é a cetona mais utilizada. O grupo funcional carbonil fon1ece polaridade ao solven
te. A acetona é completamente miscível em água e ainda dissolve uma grande variedade de substâncias orgânicas. 
A 2-butanona (CH3COCH2CH3), que entra em ebulição a 80 ºC, é também usada industrialmente como solvente. 

o 
li 

Ácidos carboxílicos (R- C- OH) 
Abordamos primeiro os ácidos carboxílicos na Seção 16.10. Os ácidos carboxílicos contêm o grupo funciona l 

carboxila, geralmente escrito como COOH. Esses ácidos fracos estão bem distribuídos na natureza e são comumen
te usados em produtos de consumo (Figura 25.16{a)). São també1n importantes na fabricação de polímeros utiliza

Figura 25.16 Os ácidos carboxílicos e 
ésteres são componentes de muitos 
produtos domésticos: (a) O espinafre e 
alguns materiais de limpeza contêm 
ácido oxálíco; o vinagre contém ácido 
acético; a vitamina e é ácido 
ascórbico; as frutas cítricas contêm 
ácido cítrico; e a aspirina é ácido 
acetilsalicílico (também um éster). 
(b) Muitas loções para queimadura de 
sol contêm benzocaína (um éster); 
alguns removedores de esmaltes de 
unhas é acetato de etila; os óleos 
vegetais, linhas de poliéster e aspi rina 
também são ésteres. 

(a) 

(b) 

CH3CH20I l + (O) - -+ 

Etanol 

o 
li 

dos para fazer fibras, filmes e tintas. A 
Figu.ra 25.17 n1ostra as fórmulas estrutu
rais de vários ácidos carbox.ílicos. Obser
ve que os ácidos oxálico e cítrico contêm 
dois e três grupos carboxílicos, respecti
vamente. Os nomes co1nuns de muitos 
ácidos carboxílicos são baseados em 
suas orige.ns históricas. O ácido fórmico, 
por exemplo, foi anteriormente prepara
do pela extração a partir das foro1igas; 
seu nome é derivado da palavra latina 
Jorntica, que significa 'formiga'. 

Os ácidos carboxilicos podem ser 
produzidos pela oxidação de alcoóis nos 
quais o grupo OH está ligado a um grupo 
CHz, como etanol ou propanol. Sob con
dições apropriadas, o aldeído correspon
dente pode ser isolado como o primeiro 
produto de oxidação. Essas transforma
ções são n1ostradas para o etanol nas 
equações a seguir, nas quais (0) repre
sen ta um oxidante que pode fornecer 
átomos de oxigênio (como K2Cr20 7): 

CH3CI l + H20 
[25.17] 

Acetalde.ido 

[25.18] 

Acetaldeído Ácido acético 

A oxidação do etanol pelo ar a áàdo acético é responsável pelo azedamento dos vinhos, produzindo vinagre. 
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o 
CH3-CH-~-OH 

bH 
Acido l.1t1co 

o 
li 

H-C-OH 
Ácido metanóico 
/\udo forink'(• 

Ácido etanóico 
-\adn acelk<> 

o o 
li li 

<J 1 r~c e 0 1 1 
li 1 1 

HO- C-CH2-C-CH., 
1 -
OH 

A< idn c1tr1co 

o o 
li li 

1 ll1-C-C-Ol 1 

(.1 

----~-OH o 0-C-CH3 
~ . 

Ácido acetilsalicílico 
\-.pirl11.1 

o 
o 
C.-Oli 

Ácido fenilmetanóico 
Ac1Jn l>t·nz111u1 

Figura 25.17 Fórmulas estruturais de vários ácidos carboxílicos comuns. Os nomes regulamentados pela lupac são dados 
para os ácidos monocarboxílicos, mas eles geralmente são chamados por seus nomes comuns. 

O ácido acético pode tambén1 ser produzido pela reação do metanol com o n1onóxido de carbono na presença 
de cataJjsador de ródio: 

[25.19] 

Essa reação envolve, de fato, a inserção de uma molécuJa de monóxido de carbono entre os grupos C~ e OH. 
Uma reação desse tipo é chamada carbo11ilação. 

o 
li 

Ésteres (R- C- 0 - R') 

Os ácidos carboxílicos podem sofrer reações de condensação com os alcoóis para formar éste.res: 

?i ~ 
CH3- C- Ol I + l-IO-Cl-I2Cf-T3-> Crl3- C -C1- CH2CH3 + 11 ~() [25.20) 

Ácido acético Etanol Acetaldeído 

Os ésteres são compostos de forma que o átomo de H de um grupo carboxílico seja substituído por um do grupo 
hidrocarboneto: 

o 
li 1 -e-o c-

1 

A Figura 25.16(b) a1ostra aJguns ésteres con1tlns. Os ésteres são non1eados usando-se inicialmente o grupo do 
qual o ácido é derivado e depois o grupo do qual o álcool é derivado precedido da paJavra 'de'. 

Os ésteres geralmente têtn cheiro agradável. Eles são quase sempre responsáveis pelos aromas agradáveis das 
frutas. O acetato de pentiJa (CH3COOCH2CH2CH2CH2CH3), por exemplo, é responsável pelo cheiro de banana. 

Quando os ésteres são tratados con1 ácido ou base em solução aquosa, são lúdrolisados, isto é, a molécula é 
dividida em seus componentes de álcool e ácido: 

o 
li + 

CH3CH2-C-O-CH3 + Na + OH 

Propiona to de metila 
[25.21] 

Propionato de sódio Metanol 

Nesse exemplo a hidrólise é realizada em 1ncio básico. Os produtos da reação são sal de sódio do ácido carboxí
lico e álcool. 
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Figura 25.18 A saponificação de 
gorduras e óleos têm sido usada há 
muito tempo para fazer sabão. Essa 
gravura mostra uma etapa do processo 
de fabricação de sabão durante 
meados do século XIX. 

COMO FAZER 25.6 

A hidrólise de um és ter na presença de uma 
base é chamada saponificação, termo que vem 
da palavra latina para sabão (snpon). Os ésteres 
naturais inclL1em gorduras e ó leos. No processo 
de fabricação de sabão, gordLtra animal ou óleo 
vegetal estável é fervido com base forte, geral
mente NaOH. O sabão resultante consiste em 
u,ma mistura de sais de sódio de ácidos carboxí
licos de cadeia longa (chamados ácidos gordu
rosos), que se formam durante a reação de 
saponificação (Figttra 25.18). 

Em uma solução básica, os ésteres reagem com o íon hidróxido para foru1ar sal do ácido carboxilico e álcool a partir do 
qual o éster é constituído. Dê o nome de cada um dos seguintes és teres e indique os produtos de suas reações com base 
aquosa. 

(a) o 
Solução 

Análise: foram dados dois ésteres e pede-se nomeá-los e determinar os produtos formados quando sofrem hidrólise 
(rompe-se em um á lcool e um íon carboxilato) em solução básica. 

Planeja mento: os és teres são formados pela reação de condensação entre um álcool e um ácido caiboxílico. Para dar 
nome a um éster deven1os analisar sua estrutura e determi11ar as identidades do álcool e do ácido a partir dos quais ele 
é formado. Podemos identificar o álcool adicionando um OH ao grupo alquil ligado ao átomo de O do grupo carboxí
lico (COO). Podemos identificar o ácido pela adição de um grupo H ao átomo de O do grupo carboxílico. A primeira 
parte do nome de um éster indica a parte do ácido, e a segunda a parte do álcool. O nome obedece à maneira de os éste
res sofrerem hidrólise em base, reagindo com a base para formar um álcool e um ânion carboxiJato. 

Reso lução: (a) Esse éster é derivado do etanol (CH3~0H) e do ácido benzóico (C6H5COOH). Seu nome conseqüen
ten1ente é benzoato de et:ila. A equação iônica lfquida para a reação do benzoato de etiJa com o íon hidróxido dá-se 
con10 segue: 

o 
Os produtos são o íon benzoato e o etanol. 

(b) Esse éster é derivado do fenol (C6HpH) e do ácido butírico (CH3C~C~COOH). O resíduo a partir do fenol é 
chamado grupo fenil. O és ter é, dessa forma, chamado butirato de fenila. A equação iônica liquida do butirato de feni
la com o íon hidróxido é como segue: 

Ü (nq) 

Os p.rodutos são o íon butirato e fenol. 
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PRATIQUE 

Escreva a fórmula para o éster formado pelo álcool propílico e pelo ácido propiônico. 

o 
li 

CH3CH2C-O-CH2CH2CH3 Resposta: 

Aminas e amidas 
As antinas são bases orgânicas. aag (Seção 16.7) Elas têm a fórmula geral R3N, onde R pode ser H ou un1 grupo 

hidrocarboneto, como nos seguintes exen1plos: 

Etilamina Trimetilamina 

o 
Fenilamina 

1\nilina 

As aminas que contêm um hidrogênio ligado ao nitrogênio podem sofrer reações de condensação com os áci
dos carboxílicos para formar am idas: 

[25.22) 

Podemos considerar o grupo funcional amida derivado de um ácido carboxílico com um grupo NR2 substitu
indo OH do ácido, coo10 nesses exemplos adicionais: 

A união de amida, 

Etanamida 
\cl l,1m1d.1 

o 

o 
o 
li 
C-Nll~ 

Fenilmetana1nida 
&·nl'.1n1id.1 

1 
R- C-N-R' 

1 
H 

onde R e R' são grupos orgânicos, é o grupo-chave funcional nas estruturas das proteínas, como veremos na Seção 25.9. 

25.7 Quiralidade em química orgânica 
ANIMAÇÃO 

Uma molécula que possui tuna image1n especular não-superponivel é cJla- Quiralidade 
mada q u iraJ (do grego cf1eir1 'mão'). CAD (Seção 24.4). Os co111postos conte11do áto-
111os rle carbono co1n quatro grupos diferentes ligados siio i11ere11fen1ente quirais. Um 
átomo de carbono com quatro grupos diferentes ligados é chamado centro-quiral. Por exemplo, a fórmula estrutu
ral do 2-bromopentano é: 
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Figura 25.19 Duas formas 
enantioméricas do 2-bromopentano. 
Os isômeros de imagens especulares 
não são superponíveis. 

Espelho plano 
,,/ 

Os quatro grupos Ugados ao segundo carbono são diferentes, tomando-o centro-qulral. A Figura 25.19 ilustra 
as duas imagens especulares não-superponíveis dessa molécula. Se você imaginar tentar passar a mo.lécula do 
lado esquerdo para o lado direito e virá-la de todas as maneiras possíveis, concluirá que ela não pode ser superpos
ta à molécuJa do lado direito. ln1agens especulares não-superponiveis são chamadas isômeros óticos ou enantiô111e
ros. ano (Seção 24.4) Os químicos orgânicos usam os rótulos R e S para distinguir as duas formas. Não precisamos 
detalhar as regras para decidir sobre os rótulos. 

~ ANIMAÇÃO 
~"') Atividade ótica 

Os enantiômeros, como as duas formas do 2-bromopentano mostradas na 
Figura 25.19, tên1 propriedades físicas idênticas, tais como pontos de fusão e 
ebulição, e propriedades químicas idênticas quando eles reagem com reagentes 
não-quirais. Apenas em um ambiente quiral eles exibe1n comportamentos dife-
rentes. Uma das mais interessantes propriedades das substâncias quirais é que 

suas soluções podem girar o plano de luz polarizada, con10 explicado na Seção 24.4. 
A quiralidade é muito comum em substâncias orgânicas. Entretanto, geralmente não é observada, porque, 

quando uma substância quiral é sintetizada em uma .reação química normal, as espécies enantioméricas são forma
das em quantidades precisamente iguais. A mistura resultante de isômeros é chamada mistura racê111icn. Uma mis
tura racêmica de enantiômeros não roda o plano de luz polarizado porque as duas formas rodam a luz em 
extensões iguais para sentidos opostos. ano (Seção 24.4) 

As substâncias naturais normaln1ente são encontradas apenas como um enantiômero. Um exemplo é o ácido 
tartárico, que tem fórmula estrutural: ' 

COOH 
1 

H-C-OH 
1 

H-C-OH 
1 

COOH 

Esse composto não tem um, mas dois centros quirais. Ambos os átomos de carbono mais internos estão ligados 
a quatro grupos diferentes. O ácido tartárico é encontrado rla natureza como o ácido livre, como sal de cálcio ou po
tássio, em extratos de frutas, e especialmente como cristais depositados durante a fermentação do vinho. A forma 
natural é oticamente ativa em solução. O ácido tartárico é típico; muitas moléculas biologicamente importantes são 
quirais. Na Seção 25.9 examinaremos os aminoácidos, os quais (exceto a glicina) são quirais e ei1contrados na natu
reza apei1as como um dos enantiômeros. 

Muitos medicamentos importantes na medicina humana são substâncias quirais. Quando um medicamento é 
adminish-ado como uma mistura racêmica, geralmente acontece de apenas tun dos enantiômeros ter resultados 
benéficos. O outro fixa inerte ou aproximadamente inerte, podendo até ter efeito 11ocivo. Por essa razão, uma gran
de atenção tem sido dada nos anos recentes aos métodos para sintetizar o enantiômero desejado de medicamentos 
quirais. Sintetizar apenas um dos enantiômeros de uma substância qttiral pode ser muito difícil e dispendioso, mas 
os benefícios valem o esforço. As vei1das mundiais de medicamentos de enantiômero único somam mais de 125 bi
lhões de dólares por ano! Como exemplo, o analgésico não-esteróide ibuprofeno (comercializado sob os nomes re
gistrados de Advil.-,.1, Motrin ™ e Nuprin ™) é uma molécula quiral vendida como mistura racêmica. Entretanto, 
uma preparação que consiste apenas em enantiômero ativo alivia a dor e reduz a inflamação muito mais rapida
mente que a mistura racêmica. A aprovação para o mercado da versão de enantiômero único dessa droga, o 

1 Louis Pasteur descobriu a quira lidade enquanto estudava amostras cris~alinas de sais de ácido tartárico. 
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COOH 
1 .H 
C" 
"cH 3 

Figura 25.20 Fórmula estrutural 
e modelo molecular de 
preenchimento de espaço do 
5-ibuprofeno. 

S-ibuprofeno (Figura 25.20), está em processo de obtenção no órgão norte-americaJ\O com a utilização médica pela 
Food and Drug Administration. 

25.8 Introdução à bioquímica 

Os vários tipos de grupos funcionais orgânicos abordados nas seções 25.5 e 25.6 geram vasta matriz de molécu
las com reatividad.es químicas muito especlficas. Em nenhum lugar essa especificidade é mais aparente que na bio
quí111ic11 - a química dos organismos vivos. 

Antes de abordarmos as moléculas bioquímicas, podemos fazer algumas observações gerais. Como veremos, 
muitas moléctLlas biologicamente importantes são bem grandes. A síntese dessas moléculas é um aspecto notável 
da bioquímica, que coloca grandes demandas aos sistemas químicos nos organismos vivos. Os organismos cons
troem biomoléculas a partir de substâncias 1nenores e mais simples disponíveis na biosfera. A síntese de moléculas 
maiores requer energia porque a maioria das reações é endotérmica. A fonte fundamental dessa energia é o Sol. Os 
mamíferos e outros animais praticamente não têm capacidade para usar a energia solar diretamente; em vez 
disso, dependem da fotossíntese vegetal para suprir grande parte das necessidades energéticas. ca:> (Seção 
24.2) 

Além das grandes quantidades de energia necessárias, os organis1nos vivos são altamente organizados. A com
p lexidade de todas as substâncias que constituem até o mais simples organismo unicelular e as relações entre os 
diversos processos químicos ocorridos são verdadeiramente impressionantes. Em termos termodinâmicos, os sis
temas vivos possuem entropias mtLito menores que as das matérias-primas, a partir das quais eles são forn1ados. 
Assim, a quimica dos sistemas vivos deve resistir continuamente à tendência no sentido de maior entropia, neces
sária pela segunda lei da termodinâmica. ca:> ("A química e a vida", Seção l9.2) A manutenção de alto grau de or
ganização coloca exigências adicionais de energia nos organismos. 

Temos n1ostrado algumas aplicações bioqlúmicas importantes das 11oções químicas fundamentais nos qua
dros" A qwmica e a vida" que aparecem neste livro. O restante deste capítulo servirá apenas como breve introdu
ção aos outros aspectos da bioquímica. Todavia, você observará a formação de alguns padrões. A ligação de 
hidrogênio (Seção 11.2), por exemplo, é crucial para a função de m.uitos sistemas bioquínúcos, e a geometria das 
moléculas pode governar a iinportância e a atividade biológica delas. Muitas das grandes n1oléculas nos sjstemas 
vivos são polímeros (Seção 12.2) de moléculas menores. Esses biopolímeros podem ser classificados em três cate
gorias abrangentes: proteínas, polissacarídeos (carboidratos) e ácidos nucleicos. Abordaremos essas classes de bio
polímeros nas seções 25.9, 25.10 e 25.11, respectivamente. 

25.9 Proteínas 

As prote(nas são substâncias .macromoleculares presentes en1 todas as células vivas. Aproxin1adamente SOo/o 
da massa seca de nosso corpo é proteína. As proteinas servem como principal componente estrutural dos tecidos 
animais; são parte fundamenta l da pele, das unhas, das cartilagens e dos mús-
culos. Outras proteínas catalisam reações, transportam oxigênio, funcionam 
como hormônio para regular processos específicos do corpo e realizam outras 
tarefas. Quaisquer que sejam suas funções, todas as proteínas são quimicamen
te similares, sendo compostas das mesmas unidades fundan1entais, chamadas 
an1in.oácidos. 

• ANIMAÇÃO 
~'j Proteínas e amínoácidos 
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Aminoácidos 
As unidades f11ndn111entnis de todas as proteínas são os n111i11oncidos a, substâncias nas quais o grupo amino está loca

lizado no átomo de carbono imediatamente adjacente ao grupo carboxílico. A fórmula gera l para um a1ninoácido a 
é representada de duas maneiras: 

H O H O 
1 li 1 li 

H~N-C-C-OH ou *H~N-c-c-o-
~ 1 

1 
T~ R 

A forma duplamente ionizada, chamada de zwitte1ion, geralmente predomina em valores de pH aproximada
mente neutros. Essa forma resulta da transferência de um próton do grupo carboxílico para o grupo básico a mina. 

C1:1D ("A quí1nica e a vida", Seção 16.10) 
Os aminoácidos diferem entre si na natureza dos grupos R. A Figura 25.21 mostra as fórmulas estruturais de vários 

dos 20 aminoácidos normalmente encontrados na maioria das proteinas. Nossos corpos podem sintetizar dez desses 
20 em quantidades suficientes para nossas necessidades. Os outros dez devem ser ingeridos e são chamados nnti
noácidos essenciais porque são componentes necessários de nossa dieta. 

O átomo de carbono a dos aminoácidos, que carrega tanto o grupo amônio quanto o grupo carboxilato, tem 
quatro grupos diferentes ligados a ele.2 Os aminoácidos são, portanto, qui1·ais. A Figura 25.22 mostra os dois enan
tiômeros do aminoácido alanina. Por razões históricas, as duas formas enantioméricas dos aminoácidos são nor
malmente distinguidas pelos rótulos D- (do latim dexter, 'direita') e L- (do latim lnevus, 'esquerda'). Todos os 
an1inoácidos nonnalmente encontrados nas proteínas são 'canhotos', isto é, todos têm configuração L- no centro de 
carbono (exceto a glicina, que não é quiral). Apenas aminoácidos com essa configuração no centro de carbono qui
ral formam proteínas nos organismos vivos. 

Figura 25.21 Fórmulas estruturais 
condensadas para vários aminoácidos, 
com a abreviatura de três letras para 
cada ácido. Os ácidos são mostrados 
na forma zwitteriônica, na qual 
existem em água a um pH 
aproximadamente neutro. 

HN+ O 3 
1 li 

HN+ O 3 
1 li 

HN+ O 3 
1 li 

H-c-c-o-
1 

CH -c-c-o-
3 1 

CH3- CH-C-c-o-
- 1 1 

H H 
Glicina (Gli ou Gly) Alanina (Ala) 

Cf-1 3 H 
Valina (Val) 

HN+ O 3 
1 li 

c.11.,-c-c-o-
- 1 

o 
H 

Fenilalanina (Fen ou Phe) 

O HN+ O 
li 

3 
1 li 

O HN+ o 
li 

3 
1 li 

1iO-c-c11.,-c-c-o-
- 1 

H 
, 

Acido aspártico (Asp) 

HN+ O 3 
1 li 

HO- C-CH - Cl-i -C-c-o-
7. 2 1 

HO- CH.,-c-c-o-

H 
Ácido glutãmico (Glu) 

HN+ O 3 
1 li 

HS-CTI2-C-c-o
[ 

H 
Cisteína (Cisou Cys) 

- 1 
H 

Serina (Ser) 

HN+ O 3 
1 li 

J-I,N -(CH -'.i-C-c-o -
- li 1 

H 
Lisina (Lis ou Lys) 

2 A única exceção é a glidna, para a qual R= H. Para esse aminoácido, existem dois átornos de H no carbono a. 
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COOH 

Polipeptídeos e proteínas 

Figura 25.22 A alanina é quiral e, 
em decorrência disso, tem dois 
enantiômeros, os quais são imagens 
especulares não-superponíveis um 
do outro. 

MODELO 3·0 
Enantiômeros da alanina 

Os aminoácidos são unidos nas proteínas pelos grupos amida, um dos grupos funciona is apresentados na 
Seção 25.6: 

Ç> 

R-C-N-R 

1 1 

Cada um desses grupos amida é chamado ligação peptidica quando for formado pelos aminoácidos. Uma li
gação peptídica é forn1ada por uma reação de condensação entre o grupo carboxílico de um aminoácido e o grupo 
amlna de outro. A alanina e a glicina, por exemplo, podem reagir para formar o dipeptídeo glicila lanina: 

H O J-i H 0 
1 1 li + 1 li 

H3N-C-C- O + H - N-C-c-o - --+ 
1 

H 
1 1 

11 CT-l3 

Glicina (Gl i ou Gly) Alanina (Ala) 

H O H O 
+ I li I li 

H3N-C-C-'\J-C-C-O 
1 1 1 

1-1 1 J CH3 

Glidlalani.na (Gli - Ala) 

O aminoácido que fornece o grupo carboxílico para a formação de uma li
gação peptídjca é nomeado prin1eiro, com terminação - i/; em seguida, o ami
noácido que fornece o grupo a.mina é nomeado. Com base no código de três 
letras para os aminoácidos da Figura 25.22, a g Ucilalamina pode ser abreviada 
como Gli- Ala. Nessa notação, entende-se que o grupo amino que não reagiu 
está à esquerda e que o grupo carboxílico que não reagiu está à direita. O ado
çante artificial asparta111e (Figura 25.23) é o éster metílico do dipeptídeo do áci
do aspártico e da fenilalam.ina: 

H O H O 
1 '1 1 li 

H2N- é - C-"1- C- C- 0 - CJ 11 
1 1 1 
CH2 li CH2 
1 
C-OH o 
li o 

[25.23] 

+ J-I~o -

Figura 25.23 O adoçante artificial 
aspartame é o éster metílico de um 
dipeptídeo. 
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COMO FAZER 25.7 

Desenhe a fórmula estrutural para o analllgliceniJserina. 

Solução 

Análise: foi dado o nome de un1a substância com ligações peptídicas e pede-se escrever sua fórmuJa estrutural. 

Planejamento: o nome dessa substância sugere que três aminoácidos -alanina, glicina e serina - foran1 unidos, for
mando um tripeptfdeo. Observe que a terminação -i/ foi adicionada a cada aminoácido, exceto para o último, a serína. 
Por convenção, o primeiro aminoácido nomeado (alanina, nesse caso) tem grupo amino livre, e o último (a serina), 
grupo carboxílico livre. Assim, podemos construir a fórmula estrutural do tripeptídio a partir de suas unidades fun
damentais de aminoácidos (Figura 25.21). 

Resolução: inicialmente combinamos o grupo carboxílico da alanina com o grupo amino da glicina para formar uma 
ligação peptídica e, depois, o grupo carboxílico da glicina com o grupo amino da serina para formar outro grupo pep
tídico. Esse tripeptfdeo resultante consiste em três 'unidades fundamentais' de ligações peptídicas: 

Grupo amino ------+ Grupo carboxílico 

H o H O H o 
+ 1 li 1 li 1 li 

Hµ -c-c ~N-C-C N-C-C-0 
1 1 1 1 1 
CH3 H H J-I CH20H 

Ala Gli Ser 

Podemos abreviar esse tripeptídeo como AJa-Gli-Ser. 

PRATIQUE 

Dê o non1e do dipeptfdeo que tem a seguinte estrutura e forneça sua abreviatura: 

H O H O 

H3~-t-~-N-t-~-o-
J 1 1 

HOCH2 H CH2 
1 

COOH 

Resposta: ácido serilaspártico; Ser-Asp. 

Os polipeptídeos são formados quando um grande nú.mero de aminoácidos é unido por ligações polipeptídi
cas. As proteínas são moléculas polipeptídicas lineares (isto é, não-ramificadas) com massa molecular variando de 
aproximadamente 6 mil a 50 milhões u. Uma vez que 20 aminoácidos diferentes são unidos nas proteínas e porque 
as proteínas consistem ein centenas de aminoácidos, o número de arranjos possível nas proteínas é inicialmente ili
mitado. 

Estrutura da proteína 

O arranjo, ou seqüência, dos a1ninoácidos ao longo de uma cadeia proteica é chamado es trutura primária. 
A estrutura primária fornece à proteína sua identidade única. Uma variação até mesmo em um aminoácido 
pode alterar as características bioquímicas da proteína. Por exemplo, a anemia falciforme é uma desordem genéti
ca resultante de uma única substituição em uma cadeia proteica na hemoglobina. A cadeia afetada contém 146 
anúnoácidos. A subs tituição de um wuco aminoácido com uma cadeia lateral de hidrocarboneto por um que tem 
um grupo funcional ácido na cadeia lateral altera as propriedades de solubilidade da hemoglobina, e o fluxo nor
mal de sangue é in1perudo. - ("A química e à vida", Seção 13.6) 

As proteínas nos organismos vivos não são simplesmente cadeias longas, flexíveis, com formas a leatórias. Em 
vez disso, as cadeias formam espirais ou esticam-se de maneiras espeóficas. A es trutura secundária de uma proteína 
refere-se a como os segmentos da cadeia proteica estão orientados em um padrão regular. 

Um dos arranjos de estrutura secundária mais importante e comum é o de hélice-a, proposta primeiro por Li
nus Pauling e R. B. Corey. O a rranjo helicoidal é mostrado na forma esquemática na Figura 25.24. Imagine enrolar 
uma longa cadeia proteica de maneira helicoidal ao redor de um longo cilindro. A hélice é mantida na posição por 
interações de ligação de hidrogênio entre as ligações N-H e os oxigênios de grupos carboxílicos próxin1os. A incli-
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• 

H Figura 25.24 Uma estrutura em 

e H R hélice a para uma proteína. O símbolo 

l l~N ' ~ 

R representa qualquer uma das várias 
H cadeias laterais mostradas na Figura o 

H . 
H 25.21. 

~ ~----TI 
k /R O 

• e 
H\ b • 

H H 
R/ 

L H 1 
c{__.-N ~ 

MODELO 3-D 
ONA 

14=: R'R . 
N 

~ 
H 

. 
H H 

~ 
R H,... -R 
e 

. 
H 

1 e 
cll-c N____..--11 

I \ O o R H . 

nação da hélice e o diâmetro do ci1indro devem ser de tal forma que (1) nenhum ângulo de Ligação esteja tensiona
do e (2) os grupos funcionais N-H e C = O em lados adjacentes estejam em posiçõe$ apropriadas para as ligações 
de hidrogênio. Un1 arranjo desse tipo é possível para alguns aminoácidos ao longo da cadeia, mas não para outros. 
As moléculas proteicas maiores têm um arranjo a helicoidal intercalado com seções nas quais a cadeia é uma espi
ral aleatória. 

A química e a vida Origens da quiralidade nos sistemas vivos 

A presença de uma 'tendência de ser canhoto ou destro' 
nas moléculas que constituem os sistemas vivos é um aspec
to-chave da vida na Terra. A insistência da natureza em ape
nas uma forma quiral nas moléculas da vida é chamada 
lró111oq11iralidadc. Como surgiu a dominância dos L-aminoáci
dos? Por que as hélices naturais das proteinas e do DNA, que 
abordaremos na Seção 25.11, são todas hélices viradas para a 
direita? A homoquiralidade poderia ter surgido aleatoria
mente durante a evolução ou porque ela foi 'semeada' de al
gum. modo no início da vida. Uma teoria é de que a 
quiralidade foi introduzida anteriormente na história evolu
cionária da Terra, pela semeadura por aminoácidos quirais 
que caíram no planeta do espaço. 

O exame do meteorito Murchison, que caiu na Terra, re
velou a presença de aminoácidos. Para alguns dos ácidos, 
parece haver um excesso da forma L-. Uma teoria propõe 
que os aminoácidos quirais poderiam ter sido sintetizados 
no espaço interestelar pela ação da luz das estrelas polariza
da circularmente.• Os astrônomos na Austrália observaram 

recentemente a polarização circular na luz infravermelho de 
uma região de nascimento intenso de estrela na galáxia Órion. 
Esses traball1adores ca lcularam que un1 grau semelhante de 
polarização circular poderia estar presente na luz ultravio
leta e visível a partir dessa fonte. A luz, que tem energia ne
cessária para quebrar as ligações químicas, se polarizada cir
cularmente, poderia dar origem a novas moléculas quirais 
com uma preferência para um enantiõmero sobre o outro. 
Talvez a homoquiralidade que observamos na Terra hoje te
nha surgido, por u1n processo de an1plificaçàoe refinamento 
no curso do desenvolvin1ento evolucionário, a partir de mo
léculas formadas no espaço interestelar quando o planeta 
era maJS 1ovem. 

.. A luz polarizada circularrnente é se1neU1ante à luz 
polarizada no plano, como mostrado na Figura 24.22, 
exceto que o plano gira continuamente para a esquerda ou 
para a direita. Assim, de certo modo, a luz polarizada 
circularmente é quiral. 
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Figura 25.25 Estrutura gerada 
por computador de uma enzima 
mostrando a 'espinha dorsal' de 
carbono como uma fita. 
O substrato (mais ou menos ao 
centro da foto) é mostrado no 
sítio ativo. 

A forma total de wna proteína, determinada pelos dobramentos, pelas tor
ções e seções de estrutura a helicoidal em tubo, é chamada de estrutura terciá
ria . A Figura 24.11 mostra a estrutura terciária da mioglobina, proteína com 
massa molecular de aproximadamente 18 mil 11 que contém um grupo heme. 
- (Seção 2'"1.2) Observe as seções helicoidais da proteína. 

A núoglobina é uma proteína globular, que se dobra de forma compacta, 
aproximadamente esférica. As proteínas globulares geralmente são solúveis 
em água e móveis dentro das células. Elas têm ftmções não-estruturais, como 
combate a invasão de objetos estranhos, transporte e armazenamento de oxi
gênio e ação cotno catalisador. As proteínas fibrosas formam uma segunda clas
se de proteínas. Nessas substâncias as espirais longas se alinham de maneira 
mais ou menos paralela para formar fibras longas insolúveis em água. As pro
teínas fibrosas fornecem ir\tegridade estrutural e força a muitos tipos de teci
dos e são os principais componentes dos m(1scttlos, tendões e cabelo. 

A estrutura terciária de uma proteína é mantida por meio de muitas inte
rações difere11tes. Determinados dobramentos da cadeia proteica levam a Ltm 

arranjo de energia mais baixa (mais estável) que outros padrões de dobramen
to. Por exemplo, uma _proteína globular dissolvida em uma solução aquosa 
dobra-se de tal maneira que as partes de hidrocarbonetos apoiares fiquem co

bertas dentro da molécula, longe das moléculas polares de água. En tretanto, a maioria das cadeias laterais ácidas e 
básicas mais polares projeta-se para a solução onde ela possa ínteragir com as moléculas de água por interações 
íon-<lipolo, dipolo-dipolo ou ligações de hidrogênio. 

Uma das mais importai1tes classes de proteínas é a das e11 zin1as, moléctúas grandes de proteína que furtcionam 
como catalisadores. c:a:> (Seção 14.7) As enzimas normalmente cata1isam apenas reações muito específicas. A es
trutura terciária delas em geral determina que apenas determinadas moléctúas de substrato podem interagir com 
o sítio ativo da enzima (Figura 25.25). 

25. 1 O Carboidratos 

Os carboidratos são uma importante classe de substâncias naturais encontrada tanto na matéria vegetal quan
to na .matéria animal. O nome carboidrato (hidrato de carbono) vem das fórmu las míniJnas para a maioria das 
substâncias dessa classe, que podem ser escritas como C.(H20)y. Por exemplo, a glicose, o carboidrato mais abw1-
dante, tem fórmuJa molecular C6H 120 6, ou C6(H 20)6• Os carbo.idratos não são na rea lidade hidratos de carbono; 
em vez disso, são aldeídos e cetonas polidroxilicos. A glicose, por exemplo, é um açúcar de aldeído com seis 
carbonos, enquanto afrutose, o açúcar mtüto presente nas frutas, é um açúcar de cetona de seis carbonos (Figura 
25.26). 

o 
li 

11...!c 
2 1 

H- C- OH 
31 

HO-C-H 
1 1 

H-C-OH 
1 

H2 C-OH 
1 

f-l2 C-OH 
1 

H 
Glicose 

H 
1 1 

H-C-Ol-T 
1 2c- o 

, 1 
HO-""C-H 

1 
H~C-OH 

1 
H2 C-OH 

º' H-C-OH 
1 

H 
Frutose 

Figura 25.26 Estruturas lineares 
da g licose e da frutose. 

A glicose, tendo grupos funcionais tanto de álcool quanto de aldeído, e 
tendo uma espinha dorsal razoavelmente longa e flexível, pode reagir com ela 
mesma para formar uma estrutura cíclica, como 1nostrado na Figura 25.27. Na 
realidade, apenas uma pequena porcentagem das moléculas de glicose está na 
forma de cadeia aberta em solução. Apesar de o anel ser sempre desenhado 
como se fosse p lano, as moléculas de fato não são planas por causa dos ângu.
los tetraédricos de ligação ao redor dos átomos de e e o do anel. 

A Figura 25.27 mostra que a estrutura dclica da glicose pode ter duas orien
tações relativas. Na forma a, o grupo OH no carbono 1 e o grupo CH20H n.o 
carbono 5 apontam em sentidos opostos. Na forma {J eles apontam no mesmo 
sentido. Apesar de a d iferença entre as formas a e /3 parecer peguen.a, ela tem 
enormes conseqüências biológicas. Como veremos em breve, essa pequena 
variação na estrutura explica a vasta diferença nas propr iedades entre a celu
lose e o amido. 

A frutose pode 'ciclizar' para formar anéis de cinco ou seis membros. O 
anel de cinco membros forma-se quando o grupo OH no carbono 5 reage com 
o grupo carboiúl no carbono 2: 
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(25.24] 

O anel de seis membros resulta da reação entre o grupo OH no carbono 6 co.m o grupo carbonil no carbono 2. 

COMO FAZER 25.8 

CH20 H 

1 ]~ 1 

'"OH ~ /T 
HO "-t (! H 

1 1 
H OH 
,8-Glicose 

Figura 25.27 A glicose reage com ela 
mesma para formar duas estruturas 
cíclicas de seis membros, denominadas 
a e {J. 

Quantos áton1os de carbono quiral existen1 na forma de cadeia aberta da glicose (Figura 25.26)? 

Solução 

Análise: dada a estrutura da glicose, pede-se determinar o nún1ero de carbonos quirais na molécula. 

Planejamento: um carbono quíraJ tem quatro grupos de átomos diferentes ligados a ele (Seção 25.7). 

Resolução: os átomos d e carbono numerados 2, 3, 4 e 5 têm, cada um, quatro grupos diferentes ligados a eles, como in
dicado aqui: 

o o o o 
H-1~ I ~ H-1~ l~ H- H-

1 21 2 1 21 
[}!]-1c -t:QEJ H-C-OH H-C-OH H-C-OH 

1 1 3 1 1 
r E:Io-JC-H 1 ~e~ r;o-c-H Ho-JC-H 
' 1 4 1 1 1 

tt--1C-OH H-C-OH [}il-ic 1OH1 tt--1C-OH 

5 1 5 1 
f-l~C-OH HPc~ H-C-OH H-C-01-1 

1 1 1 
HJC-OH tt--2C-OH tt--2C-OH tt--2C-OH 

1 l 1 l 1 1 
H H H H r 

Os á tomos de carbono 1 e 6 têm apenas três substituintes diferentes neles. Portanto, existem quatro átomos de carbono 
quirais na molécula de glicose. 
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PRATIQUE 

Quantos átomos de carbono quiral existem na forma de cadeia aberta da frutose (Figura 25.26)? 

Resposta: três. 

CH20H CH20H H OH 

yt º"'' 
1 t t 

1-IOC/ 0"" H HVC º"' I"\ OH 
~ t 1 h o ./óH 

C H 1-10 t H t H 1 

1~?H C H e ó"' OH 8/L O j1 ftH20H t/;11 ,·;\1 º/~ H t t H C e 
1 bH 1 1 1 1 HolHi H HO H H OH 

Uni d ade de glicose S.1c.in."c Unidade de frutose Unidade de galactose l .• 1ctose Unidade de glicose 

Figura 25.28 Estruturas de dois dissacarídeos, a sacarose (esquerda) e a lactose (direi ta). 

Dissacarídeos 
Tanto a glicose quanto a frutose são exemplos de monossacarídeos, açúcares simples que não podem ser que

brados em moléculas menores por hidrólise com ácidos aquosos. Duas unidades de monossacarídeos podem ser 
unidas por uma reação de condensação para formar um dissncnrídeo. As estruturas de dois dissacarídeos comuns, a 
sncarose (açúcar refinado) e a lactose (açúcar do leite), são mostradas na Figura 25.28. 

A palavra açúcar faz com que pensemos em doce. Todos os açúcares são doces, mas diferem no grau de doçura 
que percebemos quando os testamos. A sacarose é aproximadamente seis vezes mais doce que a lactose, ligeira
mente mais doce que a glicose, mas tem apenas metade da doçura da frutose. Os dissacarídeos podem reagir com a 
água (hidrolisados) na presença de um catalisador ácido para formar os monossacarídeos. Quando a sacarose é hi
drolisada, a mistura de glicose e frutose que se forma, d1amada açlÍcar invertido,3 é mais doce que o sabor da sacaro
se original . A calda doce presente nas frutas enlatas e nas guloseimas é, em grande parte, formada da hidrólise da 
sacarose adicionada. 

Polissacarídeos 
Os polissacarídeos são constituídos de muitas unidades de monossacarídeos unidos por um arranjo de liga

ções similar às mostradas para os dissacarídeos na Figura 25.28. Os polissacarídeos mais importantes são o an1ido, 
o glícogênio e a celulose, formados a partir de unidades de glicose repetitivas. 

O amido não é uma substã.ncia pura. O termo refere-se a um grupo de polissacarídeos encontrado nos vegetais. 
Os amidos funcionam como o principal método de armazenar alimento em sementes e tt.1bérculos vegetais. O mi.
lho, a batata, o trigo e o arroz, todos contêm quantidades substanciais de amido. Esses produtos vegetais funcio
nam como principais fontes de energia alimentar necessãria para os humanos. As enzimas no sistema digestivo 
catalisatn a hidrólise do amido em glicose. 

Algumas moléculas de amido são cadeias não-ramificadas, enquanto outras são ramificadas. A Figura 25.29 
ilustra uma estrutura de amido não-ramificada. Observe, particularmente, que as unidades de glicose estão na for
ma a (isto é, o átorno de oxigênio em ponte está oposto aos grupos CH20H). 

CH20H - CH20H CH20H Figura 25.29 Estrutura de uma 1 

1 1 1 1 molécula de amido. A molécula 

yi º""'~[ 
i e O li :H/j º""'~ consiste em muitas unidades do tipo 1 l-~ 1 °'\I 1 1 H da incluída entre colchetes, unidas por 1 l H e I C e rc H C ligações de forma a. (Isto é, as l~OH ~/1 0 -:-1"'-?H ~ / L o-+J"'-?H t/ 6H ligações C- 0 nas uniões de carbonos HO t e 1 e e 1 e 

estão no lado oposto do anel a partir 1 1 1 1 1 1 l 1 dos grupos CH20H.) H OH 1 H OH 1 H OH - _,, 

3 O termo flÇIÍc11r i11v~rtírlo ven1 do fato de a rotação do plano de luz polarizada pela mistura glicose-frutosc ser no sentido contrário, 
ou invertido, daquele da solução de sacarose. 
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Figura 25.30 Estrutura da celulose. Como o amido, a celulose é um polímero. A unidade repetitiva é mostrada entre 
colchetes. A união na celulose é da forma {3, diferente da do amido (Figura 25.29). 

O glicogênio é uma substância semelhante ao amido sintetizada no corpo. As moléculas de glicogênio variam 
na massa molecular de aproximadamente 5 mil até mais de 5 milhões u. O glícogênio age como uma espécie de 
banco de energia no corpo. Ele está concentrado nos músculos e no fígado. Nos músculos ele funciona como fonte 
imediata de energia; no fígado serve como o loca] de armazenamento de glicose e ajuda a manter um nível de glico
se constante no sangue. 

A celulose forma a principal unidade estrutura l dos vegetais. A madeira contém aproximadamente 50o/o de 
celulose; as fibras de algodão são quase inteiramente de celulose. A celulose consiste em uma cadeia 
não-ramificada de unidades de glicose, com massas moleculares médias maiores que 500 mil 11. A estrutura da ce
lulose é mostrada 11a Figura 25.30. À prin1eira vista ela parece muito similar à do amido. Entretai1to, na celulose, as 
unidades de glicose estão na forma f3 {isto é, o átomo de oxigênio em ponte está do mesmo lado dos grupos 
CH20 H ). 

A distinção entre o amido e a celulose toma-se majs clara quando examinamos suas estruturas em uma repre
sentação tridimensional, mais realística, como mostrado na Figura 25.31. As u11idades de glicose individuais têm 
diferentes relações entre si nas duas estruturas. Por causa dessa diferença htndamental, as enzimas que hidrolísam 
rapidamente os amidos não hidrolisam a celulose. Assim, você poderia comer meio quilo de celulose e não obter 
absolutam.ente qualquer valor calórico dela. Mesmo que o calor de combustão por unidade de massa seja basica
mente o mesn10 tanto para a celulose quanto para o amido. Meio quilo de amido, em comparação, representaria in
gestão calórica substancial. A diferença está no fato de que o amido é hidrolisado à glicose, eventualmente oxidada 
com liberação de energia. EntretaJ1to, a celulose não é rapidan1ente hidrolisada por enzi1nas presentes no organis
mo, passando assim pelo sistema digestivo relativamente sem modificações. Muitas bactérias contêm enzi.mas, 
chamadas celulase, que hjdrolisam a celulose. Essas bactérias estão presentes nos sistemas digestivos de arumais 
de pasto, como gado, que usam a celulose como alimento. 

HOfc 
Uniões a-1,4 glicosídicas HO --\---\:-~/ 

(a) 

{3 

J CH20H HO CH20H 0 
'o HO o 

HO o HO 
CH20H O HO HO 

(b) 

o, 

Figura 25.31 Estruturas do amido (a) 
e da celulose (b). Essas representações 
mostram os arranjos geométricos das 
ligações ao redor de cada átomo de 
carbono. Os anéis de glicose são 
orientados de maneira diferente entre 
si nas duas estruturas. 
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25. 11 
,, 
Acidos nucleicos 

Os ácidos nucleicos são uma classe de biopolímeJos transportadores das informações genéticas do organismo. 
Os ácidos desoxirribonucleicos (D NA) são moléculas enormes (Figura 1.2 (c)) cujas n~assas moleculares po
dem variar de 6 a 16 milhões 11. Os ácidos ribonucleicos (RNA) são moléculas menores, com massas m.olecula
res na faixa de 20 mil a 40 mil 11. Enquanto o DNA é encontrado basicamente nos núcleos das células, o RNA é 
encontrado na maioria das vezes fora do núcleo no citoplns111a, o material não-nuclear incluído dentro da membra
na celular. O DNA armazena a informação genética da célula e controla a produção de proteínas. ORNA carrega a 
informação armazenada pelo DNA para fora do núcleo da célula para dentro do citoplasma, onde a informação 
pode ser usada na síntese de proteína. 

Os monômeros dos ácidos nucleicos, chamados nucleotídeos, são formados a partir das seguintes unidades: 
1. Uma molécula de ácido fosfórico, H3P04 

2. Um açúcar de cinco carbonos 
3. Uma base orgânica contendo nitrogênio 
O componente de açúcar do RNA é a ribose, enquanto o de DNA é a desoxirribose. 

H°T/º"' ~ e e 
1~1 }-V 1 

H t C OF-1 

1 1 
OH. li 

Ribose Desoxirribose 

A desoxirríbose difere da ribose apenas por ter um átomo de oxigênio a menos no carbono 2. 
As seguintes bases de n itrogênio são encontradas no DNA e no RNA: 

NH2 o NH2 o o 
Nr 

J HN N N::?' HN 
CH3 

HN 
1 1 1 ~N I-I2NAN 

) O~'\J o~ º~~ N N 
H H H H H 

Adenina (A) 
DNA 

Guanina (G) 
DNA 

Citosina (C) 
DNA 

Timina (T) 
ONA 

Uracila (U) 
RNA 

RNA RNA RNA 

A base está ligada a uma molécula de ribose ou desoxirribose por uma ligação ao átomo de nitrogênio colorido. 
Um exemplo de nucleotídeo no qual a base é a adenina e o açúcar é a desoxirribose é mostrado na Figura 25.32. 

Figura 25.32 Estrutura do ácido 
desoxiadenílico, nucleotídeo formado a 
partir do ácido fosfórico, da 
desoxirribose e de uma base orgânica, 
a adenina. 
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Os ácidos nucleicos são polinucleotídeos formados pelas reações de condensação entre um grupo OH da uni
dade de ácido fosfórico no nucleotídeo e um grupo OH do açúcar de outro nucJeotídeo. A Figura 25.33 mostra uma 
parte da cadeia polimérica de uma molécula de DNA. 

A molécula de DNA consiste em duas cadeias de ácido desoxirribonucleico ou fitas enroladas juntas na forma 
de uma hélice dupla, como mostrado na Figura 25.34. O desenho à esquerda (Figura 25.34(b )) foi simplificado para 
mostrar os aspectos fundamentais da estrutura. Os grupos açúcar e fosfato formam a espinha dorsal de cada fita. 
As bases (representadas pelas letras T, A, C e G) estão ligadas aos açúcares. As duas fitas são mantidas juntas pelas 
atrações entre as bases em uma fita e aquelas em outra fita. Essas atrações envolvem tanto interações de dispersões 
de London quanto ligações de hidrogênio . ... (Seção 11.2) Como mostrado na Figura 25.35, as estruturas da timi
na (T) e da adenina (A) as fazem pares perfeitos para ligação de hidrogênio. Analogamente, a citosina (C) e a guani
na (G) formam pares ideais para ligações de hidrogênio. Na estrutura de dupla hélice, conseqüentemente, cada 
timina em uma fita está oposta a uma adenina em outra fita. Dessa forma, cada 
citosina está oposta a uma guanina. A estrutura de dupla hélice com bases com
plementares nas dttas fitas é o segredo para o entendimento de com.o o DNA 
funciona. 

As duas fi tas de ONA desenrolam-se durante a divisão da célula, e novas fi
tas complementares são construídas nas fitas separadas (Figura 25.36). Esse 
processo resulta e1n duas estruturas de dupla hélice idênticas, cada uma con
tendo uma fita da estrutura original e uma fita recentemente sintetizada. Esse 
processo de replicação permite que a i.nformação genética seja transmitida 
quru1do as células se dividem. A estrutura do DNA é, também, a chave para o 
entendimento da sín tese de proteínas, da forma pela qual as viroses infectam as 
células e de muítos outros problemas de importância central para a biologia 
moderna. Entretanto, esses temas estão além do objetivo deste livro. Se você fi
zer disciplinas relacio11adas à biologia ou à medicina, entretanto, terá grande 
número de informações sobre tais problemas. 

(a) 

Espinha 
dorsal de 
fosfato de açúcar 

"-.. 
-c=:=:G 

(b) 

Figura 25.34 (a) Modelo gerado por computador da hélice dupla de um DNA. Os 
átomos mais externos representam as cadeias de tósfato-açúcar que se enrolam por 
fora. Dentro das cadeias estão as bases. (b) lustração esquemática da hélice dupla 
mostrando as interações de ligações de hidrogênio entre os pares de bases 
complementares. 
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Figura 25.33 Estrutura de um 
polinucleotídeo. Como o açúcar 
em cada nucleotídeo é a 
desoxirribose, esse polinucleotídeo 
é da forma encontrada no DNA. 
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Timina Adenina Citosina Guanina 

T=A 

Figura 25.35 ligação de hidrogênio entre os pares de bases complementares. As ligações de hidrogênio mostradas aqui 
sào responsáveis pela estrutura de fitas duplas helicoidais do DNA, como mostrado na Figura 25.34(b). 

E.spinha 
dorsal do 
fosfato 

A=T-

de açúcar~ 

.~-A=T-

~~T-

Velha G 

""" --e 
-T A .• A~ 

•• 

-A ·~ T 
- G=C G=:C 

Nova fita 

Figura 25.36 Representação esquemática da replicação do DNA. A fita dupla do DNA original desenrola-se parcialmente e 
novos nucleotídeos alinham-se em cada fita de maneira complementar. As ligações de hidrogênio ajudam a alinhar os novos 
nucleotídeos à cadeia de DNA original. Quando os novos nucleotfdeos são unidos por reações de condensação, resultam em 
duas moléculas de DNA em hélice dupla idênticas. 
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COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos 

O ácido pirúvico tem a seguinte estrutura: 

o o 
li li 

CH3-C-C-OH 

Ele é formado no corpo a partir do metabolismo de carboidrato. No músculo ele é reduzido a ácido lático durante o es
forço. A constante de dissociação ácida para o ácido pirúvico é 3,2 x 10-3

. (a) Por que o ácido pirúvico tem constante de 
dissociação ácida maior que a do ácido acético? (b ) Você esperava que o ácido pirúvico existisse principalmente como 
ácido neutro ou como íons dissociados no tecido m uscuJar, supondo pH de 7,4 e concentração de 2 x 10~ mol/ L? (c) O 
que você preveria para as propriedades de solubilidade do ácido pirúvico?) ustifique sua resposta. (d) Qual é a hibri
dização de cada átomo de carbono no ácido pirúvico? (e) Supondo os átomos de H como agentes redutores, escreva 
uma equaç.1o química balanceada para a redução do ácido pirúvico a ácido Lático (figura 25.17). (Apesar de os átomos 
de H. não existirem como tais em sistemas bioquímicos, os agentes redutores bioquímicos fornecem hidrogênio para 
tais reduções.) 

Solução (a) A constante de ionização ácida para o ácido pirúvico deve ser um pouco maior que a constante para o 
ácido acético porque a função carbonila no átomo de carbono a exerce efeito retirador de elétrons no grupo carboxílico. 
No sistema C-0-H os elétrons são deslocados do hidrogênio, facilitando a perda do hidrogênio como uni próton. 
CD> (Seção 16.10) 

(b) Para determinar a extensão de ionização, primeiro montamos o equilíbrio de ionização e a expressão da constante 
de equilíbrio. Usando HPv como símbolo para o ácido, temos: 

HPv H +Pv-

K = [H'J[Pv- ] = 3 2 x io-3 

• [HPvJ ' 

Considere fPv-j = x. Então a concentração de ácido não-dissolvido é 2 x 10-1 - x. A concentração de W é fixada a 
4,0 x 10-s (o antilog do valor do pH). Substituindo, temos: 

312 
X lO-.l = (4,0 X 10-<!Jlxj 

[2x10 ... -x) 

Calculando para x, obtemos x[3,2 x 10"3 + 4,0 x 10-sj = 6,4 x 10"7
. 

O segundo termo nos colchetes é desprezível comparado ao primeiro, deforn1a quex = (Pvl = 6,4 x 10-7 /3,2 x 10-s = 
2 x 10_. mol/ L. Bssa é a concentração inicial de ácido, o que significa que praticamente todo o ácido foi dissociado. 
Poderíamos esperar esse resultado porque o ácido está bastante diluído e a constante de dissociação ácida é razoavel
mente alta. 

(c) O ácido pirúvico deve se.r bastante solúvel en1 água porque tem grupos funcionais polares eum pequeno con1po
nente de hidrocarboneto. Ele é miscível em água, etanol e éter dietílico. 

(d) O carbono no grupo meti] teJn hibridização sp3
• O carbono contendo o grupo carbonil tem hibridização sp2 por cau

sa da ligação dupla com o oxigênio. De maneira semelhante, o carbono do grupo carboxílico está hibridizado sp1
• 

(e) A equação química balanceada para essa reação é: 

Essencialmente, o grupo funcional cetônico foi reduzido a um álcool. 

Estratég~as na química E agora? 

Se você está lendo este quadro, você chegou ao final do Li
vro. Parabenizarnos você pela tenacidade e dedicação que 
mostrou para chegar tão longe! 

Con10 epílogo, oferecen1os a estratégia de estudo final na 
forma de uma pergunta: o que você planeja fazer com oco
nhecimento de química obtido até aqui em seus estudos? 
Muitos de vocês farão outras disciplinas de química con10 

parte das exigências do currículo. Para outros esta será a úl
tima disciplina formal em química. lndependentemente da 
carreira que planejem seguir - se química, um dos campos 
da bion1édica, engenharia, ou qualquer que seja - espera
mos que este livro tenha aguçado sua apreciação respeito da 
química no mundo ao seu redor. Se prestar atenção, poderá 
encontrará química diariamente, desde rótulos de alin1e.ntos 
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e medicamentos até nas boinbas de gasolina, equipamento 
de esporte e no noticiário. 

Tentamos também lhe dar uma noção da natureza dinâ
ntica da química. A química está constantemente mudando. 
Os pesquisadores químicos sintetizam novos compostos, 
desenvolvem novas reações, desvendan1 propriedades qtú
micas que era1n previamente desconhecidas, encontran1 no
vas aplicações para compostos conhecidos e aperfeiçoam as 
teorias. Você poderá participar da fascinante aventura da 

Resumo e termos-chave 

Introdução e Seção 25.1 Este capítulo introduz a 
química orgânica, que é o estudo dos compostos de car
bono (normaln1ente os compostos contendo ligações 
carbono-carbono), e a bioquímica, que é o estudo da 
química dos organismos vivos. Temos encontrado Jnui
tos aspectos de química orgânjca nos capítulos anterio
res. O carbono forma quatro ligações em seus compostos 
estáveis. A ligação simples C - C e as ligações C - H 
tendem a ter baixa reatividade. As ligações que têm alta 
densidade eletrônica (como ligações múltiplas ou 
ligações com um átomo de alta eletronegatividade) 
tendem a ser os sítios de reatividade em um composto 
orgânico. Esses sítios de reatividade são cha1nados 
grupos funcionais. 

Seção 25.2 Os tipos mais simples de compostos or
gânicos são os hidrocarbonetos, constituídos apenas de 
carbono e hidrogênio. Existem quatro tipos principais 
de nidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos e ludro
carbonetos aromáticos. Os alcanos são constituídos 
apenas de ligações simples C - C e C - H. Os alcenos 
contêm uma ou mais ligações duplas carbono-carbono. 
Os alcinos contêm uma ou 1nais ligações triplas carbo
no-carbono. Os hi drocarbonetos aromáticos con têm 
arranjos áclicos de átomos de carbono ligados por meio 
tanto de ligações o quanto de ligações n deslocalizadas. 
Os alcanos são hidrocarbonetos saturados; os outros 
são insaturados. 

Seção 25.3 Os alcanos pode1n formar cadeias linea
res, ramificadas e arranjos dclicos. Os isômeros são 
substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, 
n1aS diferen1 nos arranjos dos áton1os. Em isômeros es
truturais os arranjos de ligação dos átomos diferem. 
Aos diferentes isômeros são dados diferentes nomes 
sistemáticos. A. nomenclatura de hidrocarbonetos é ba
seada na cadeia contínua mais longa de átomos de car
bono na estrutura. As localizações dos grupos alquila, 
que se ramificam da cadeia, são especificadas por nu
meração ao longo da cadeia de carbono. Os a !canos com 
estruturas cíclicas são chamados cicloalcanos. Os alca
nos são relativamente não-reativos. Entretanto, eles so
frem combustão ao ar e sua principal utilização é co1no 
fonte de energia de calor produzida pela combustão. 

pesquisa química sendo parte de um progran1a de iniciação 
científica. Dadas todas as respostas que os químicos pare
cem ter, você poderá se surpreender com o grande número 
de perguntas que eles ainda encontram para fazer. 

Finalmente, esperamos que você tenha gostado de usar 
este livro. Certamente nós gostan1os de colocar n1uitas de 
nossas idéias sobre quí1nica no papel. Acreditamos realmente 
que ela seja a ciência central, que beneficia todos que apren
dem sobre ela e a partir dela. 

Seção 25.4 Os nomes dos alcenos e a lcinos têm base 
na cadeia contínua mais longa de átomos de carbono 
que contém a ligação múltipla, e a localização da liga
ção mú ltipla é especificada por um prefixo num.érico. 
Os a lcenos não exibem apenas isomerismo estrutura l, 
mas também isomerismo geométrico (cis-tra11s). Nos 
isômeros geométricos as ligações são as mesmas, mas 
as moléculas têm diferentes geometrias. O isomerismo 
geométrico é possível ein alcenos porque a rotação ao 
redor da ligação dupla e= e é restrita. 

Os alcenos e alciJ1os sofrem rapidamente reações de 
adição nas ligações múltiplas carbono-carbono. As adi
ções de ácidos, como HBr, prosseguem por uma etapa 
determinante da vel.ocidade na qua l um próton é trans
ferido para um dos átomos de carbono do alceno ou do 
alcino. As reações de adição são d ifíceis de ser realiza
das com hidrocarbonetos aromáticos, mas as reações de 
subs titui.ção são majs facilmente realizadas na presen
ça de catalisadores. 

Seções 25.5 e 25.6 A química dos compostos orgânicos 
é dominada pela natureza de seus grupos funcionais. Os 
grupos funcionais que temos considerado são R, R' e R" 

o 
li 

R-0-rl R-C-fi 
'-. / 
/ c..=c, 
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que representam grupos de hidrocarbonetos - por 
exemplo, metil (CH3) ou fenil (C6H 5). 

Os alcoóis são derivados de hidrocarbonetos con
tendo un1 ou mais grupos OH. Os éteres são formados 
por uma reação de condensação de duas n1oléculas de 
álcool. Vários grupos funcionais contêm o grupo carbo
nil (C = 0), incluindo aldeídos, cetonas, ácidos carbo
xílicos, ésteres e amidas. Os aldeídos e as cetonas 
podem ser produzidos pela oxidação de determinados 
alcoóis. A oxidação adicional de a.ldeídos produz áci
dos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos podem formar 
ésteres por uma reação de condensação com alcoóis, ou 
amidas por uma reação de condensação com aminas. 
Os és teres sofrem hidrólise (saponificação) na presença 
de bases fortes. 

Seção 25.7 As moléculas que possuem in1agens es
peculares 11ão-superponíveis são chan1adas de quirais. 
As duas formas não-superponíveis de urna molécula 
quiral são chamadas e11antiô111eros. Nos compostos de 
carbono um centro quiral é criado quando todos os qua
tro grupos Ligados ao átomo de carbono central são di
ferentes, como no bro1nobutano. Muitas das moléculas 
que se apresentam nos sistemas vivos, como os aminoá
cidos, são quirais e existem na natureza em apenas uma 
forma enru1tiomérica. Muitos medicamentos de inl
portância na medicina humana são quirais, e os enan
tiômeros podem produzir muitos efeitos bioquímicos 
diferentes. Por essa razão, a síntese dos únicos isôm.eros 
eficazes de medicamentos quirais tem se tornado de 
alta prioridade. 

Seções 25.8 e 25.9 Muitas moléculas essenciais para 
a vida são polímeros naturais grandes construídos a 
partir de moléculas pequenas chamadas monômeros. 
Três desses biopolímeros foram considerados neste ca
pitulo: proteínas, polissacarídeos (carboidratos) e áci
dos nucleicos. 

As proteínas são polimeros de aminoácidos. Elas 
são os p rincipais materiais estruturais nos sistemas ani
mais. Todas as proteínas naturais são formadas a partir 
de 20 aminoácidos w1idos por ligações peptídicas. Um 

Exercícios 

Introdução aos compostos orgânicos; hidrocarbonetos 

25.1 Determine os valores ideais para os ângulos de ligação 
ao redor de cada átomo de carbono na n1olécula de pro
panal. Indique a hibridização dos orbitais para cada 
carbono. 

25.2 Identifique o(s) átomo(s) de carbono na estrutura mos
trada que tem(têm) cada uma das seguintes hlbridiza
ções: (a) sp3

; (b ) sp; (e) sp2
. 

polipeptídeo é un1 polímero formado pela união de 
muitos aminoácidos por ligações peptídicas. 

Os aminoácidos são substâncias quirais. Geralmen
te, descobre-se que apenas um dos enantiômeros é bio
logican1ente ativo. A estrutura proteica é determinada 
pela seqüência de aminoácid.os na cadeia (sua estrutura 
primária), pela formação de espiral ou o pelo estira
mento da cadeia (estrutura secundária) e pela forma 
como um todo da molécula completa (estrutura terciá
ria). Un1 dos arranjos de estrutura secundária mais im
portantes é a hélice alfa (a). 

Seção 25.10 Os carboidratos, que são aldeídos e ce
tonas polUdroxílicos, são os principais constituintes es
truturais dos vegetais e são as fontes de energia tanto 
para os vegetais quanto para os animais. A glicose é o 
mais comum monossacarídeo ou açúcar n1ais simples. 
Dois monossacarídeos podem ser unidos por meio de 
uma reação de condensação para formar o dissacarídeo. 
Os polissacarídeos são carboidratos complexos consti
tuídos de muitas unjdades de monossacarídeos unidas. 
Os três po]jssacarídeos mais importantes são o amido, 
encontrado nos vegetais; o glicogênio, encontrado 
nos mamíferos; a ce lulose, também encontrada nos 
vegeta is. 

Seção 25.11 Os ácidos nucleicos são biopolímeros 
que carregam a informação genética necessária para a 
reprodução da célu la; eles também determinam o de
senvolvimento da célula por meio do con h:ole da sínte
se de proteínas. As unidades fundamentais desses 
biopolímeros são os nucleotídeos. Existem dois tipos 
de ácidos nucleicos, os ácidos ribonucleico (RNA) e os 
ácidos desoxirribonucleicos (ONA). Essas substâncias 
consisten1 em uma espinha dorsal polimérica de grupos 
fosfato e açúcar ribose ou desoxirribose alternados, co.m 
bases orgânicas ligadas às moléculas de açúcar. O polí
mero DNA é uma hélice de dupla fita (hélice dupla) 
mantida unida pelas ligações de hidrogênio entre bases 
orgânjcas emparelhadas situadas transversalmente en
tre as duas fitas. A ligação de hidrogênio entre os pares 
de base específicos é o segredo para a replicação genéti
ca e para a sú1tese de proteínas. 

NEC-0"12-0-12-CH=CH-CHOH 
1 
C=O 

1 
H 

25.3 Relacione cinco elementos comumente encontrados em 
compostos orgânicos. Quais deles são mais eletronega
tivos que o carbono? 

25.4 Qual das seguintes ligações em um composto orgânico 
você esperava ser mais reativa? C-C, C-0, C-H, 
C - CI. Justifique sua resposta. 
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25.5 

25.6 

25.7 

25.8 

25.9 

25.10 

25.11 

25.12 

25.13 

25.14 

25.15 

(a) Qual é a diferença entre um alcano de cadeia linear e 
um ai.cano de cadeia ramificada? (b) Qual é a diferença 
entre uni alcano e um grupo alquíl? (e) Por que se diz 
que os aJcanos sào saturados? 
Quais aspectos estruturais nos ajudam a identificar um 
coniposto como (a) alcano; (b) cicloalcano; (e) alceno; 
(d) alcino; (e) hidrocarboneto saturado; (f) hidrocarbo
neto aromático? 
Dê a fórmula molecular de uni hidrocarboneto conten
do cinco átomos de carbono que é (a) aJcano; (b ) cicloaJ
cano; (c) alceno; (d) alcino. Quais são hidrocarbonetos 
saturados e quais são hidrocarbonetos insaturados? 
Dê a fórmula molecular de um aJcano cíclico, um alce
no cíclico, um aJcano linear e um hidrocarboneto aro
mático que em cada caso contenha seis átomos de 
carbono. Quais são hidrocarbonetos saturados e quais 
são hidrocarbonetos insaturados? 
Dê a fórmula geral para um dialceno, isto é, um hidro
carboneto de cadeia linear com duas ligações duplas ao 
longo da cadeia. 
Dê a fórmuJa geral para um alceno cíclico, isto é, um 
hidrocarboneto cíclico que contém uma ligação dupla. 
Desenhe todos os isômeros possíveis de C5H 10• De o 
nome de cada composto. 
Escreva as fórmulas estruturais condensadas para 
tantos alcenos e alcinos quanto você possa pensar que 
tenham a fórmula molecular C6H 10• 

Todas as estruturas que seguem têm a mesma fórmula 
molecular, C~H18• Quais estruturas são a mesma molé
cula? (Dica: uma maneira de se fazer isso é deterrninar o 
nome quí1nico para cada uma delas.) 

CH3 CH3 CH3 
1 1 . 1 

(a) CH3?CH2THCH3 (b) CH3CHTHCH2 

CH3 CH3 CH2 
1 

CH3 

CH3CHCH3 
1 

(d) CH3THCHCH3 

CH 
1 3 

(e) CH3CHrCH3 

CHCH3 
1 

CH3 

CH3 

Quais das estruturas que se seguem representam a 
mesma substância? (Veja a dica no "Como fazer 
25.13.") 

(a) CH3CH2CHCH2CH3 
1 

CH3 
1 

(b) CH,CH2THCHCH3 

CH2 
1 

CH3 

CH3 

CH3 
1 

(e) CH3CH2TCH2CH3 

Cl:-13 

(d ) CH3CHCH2CH3 
1 

CH3CH 
1 

CH3 

Quais sào os ângulos de ligação aproximados (a) ao re
dor d o carbono em um aJcano; (b) ao redor de um áto-

25.16 

25.17 

25.18 

25.19 

mo de carbono com ligação dupla em um alceno; (e) ao 
redor de um átomo de carbono con1 ligação tripla em 
uni alcino? 
Quais são os orbitais tubr idos característicos e1nprega
dos pelo (a) carbono em um a lcano; (b) carbono em 
un1a Ligaçào dupla en1 um alceno; (e) carbono no anel 
de benzeno; (d ) carbono em uma ligação tripla em un1 
alcino? 
Desenhe a fórmula estrutural ou dê o nome, co1no 
apropriado, para os seguintes: 

CH3H H H ri 
1 1 1 1 1 

H1-r11-1-.H (a) 

H H H CH3H 

(b) 

(e) 3-metilexano 
(d) 4-etil-2,2-dimetiloctano 
(e) metücicloexano 
Desenhe a f6m1ula estrutural ou dê o nome, como 
apropriado, para os seguintes: 

CH3CH2 CH2CH3 
1 1 

(a) CH3CCH2CH 
1 1 
CH3 CH3 

CH3 
1 

Cb) CH3CH2CH2CCH3 
1 

CH3CHCH2CH3 

(c) 2,5-dimetilnonano 
(d) 3-etil-4,4-din1etileptano 
(e) 1-eti 1-4-meti lcicloexano 
Dê no1ne para os seguintes con1postos: 

(a) CH3CHCH3 
1 

C HCH2CH2CH2CH3 
1 

CH3 Br 

Br 

25.20 Dê nome para os seguintes compostos: 
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(e) trn11s-CH3CH=CHCH2CH2Cl-l3 

CH3 
1 

(d) CH3CH2-C-~Cl 

o 

25.21 Por que o isomerisn10 geométrico é possível para os al
cenos, mas não é possível para os alcinos? 

Reações de hidrocarbonetos 

25.27 (a) Qual é a diferença entre u.ma reação de substi tuição 
e uma reação de adição? Qual reação é normalmente 
observada com alcanos e qual é observada com hi
drocarbonetos aromáticos? (b) Usando fórmulas es
truturais condensadas, escreva a equação balanceada 
para a reação de adição do 2,3-din1etil-2-buteno com 
Br2• (c) Escreva uma equação química balanceada para 
a reação de substituição de Cl2 com o p-diclorobenzeno 
na presença de FeCl3 como catalisador. 

25.28 Usando as fórmulas estruturais condensadas, escreva 
uma equação química balanceada para cada uma das 
seguintes reações: (a) hidrogenação do cicloexeno; 
(b) adição de H20 ao tra11s-2-penteno usando H2SO~ 
como catalisador (dois produtos); (c) reação do 
2-cloropropano com benzeno na presença de AICl3. 

25.29 (a) Quando o ciclopropano é tratado com Hl, forma-se 
o 1-iodopropano. Um tipo de reação sin1ilar não ocorre 
co1n o ciclopentano ou com o cicloexano. Como você 
explica a reatividade do ciclopropano? (b) Sugira um 
método de preparação do etilbenzeno, con1eçando 
com o benzeno e o eti leno como os únicos reagentes 
orgânicos. 

25.30 (a) Um teste para a presença de um alceno é adicionar 
pequena quantidade de bromo e verificar se ocorre o 
desaparecimento da cor marrom. Esse teste não funcio-

Grupos funcionai s e quiralidade 

25.35 ldentifique os grupos funcionais en1 cada tLn1 dos se
guintes conipostos: 

25.36 Identifique os grupos funcionais em cada tun dos se
guintes compostos: 

o 
li 

(a) HC:=C-CH2-C-H 

25.22 Usando o buteno como exemplo, distinga entre os isô
meros estruturais e geométricos. 

25.23 Indique se cada uma das seguintes moléculas é capaz 
de isomerismo geométrico (cis-tra11s). Para as que são 
capazes, desenhe a estrutura de cada isõmero: 
(a) 1,1-dicloro-l -buteno; (b) 2,4-dicloro-2-buteno; 
(c) 1,4-diclorobenzeno; (d) 4,5-dinietil-2-pentino. 

25.24 Desenhe todos os isõmeros geométricos distintos do 
2,4-hexad ieno. 

25.25 Qual é a octanagem de un1a mistura de 35o/o de heptano 
e 65% de isooctano? 

25.26 Descreva as duas maneiras pelas quais a octanagem de 
gasolina que consiste em alcanos pode ser aumentada. 

na para detectar a presença de hidrocarbonetos aromá
ticos. Explique. (b) Escreva uma série de reações que 
levam ao para-bronioetilbenzeno, começando com o 
benzeno e usando outros reagentes como necessário. 
Quais produtos laterais isoméricos podem também ser 
formados? 

25.31 Descreva o intermediário que se imagina ser formado 
na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, 
usando o cicloexeno como o alceno em sua descrição. 

25.32 A lei de velocidade para a adição de Br2 a um alceno é 
de primeira ordem em Br2 e de primeira ordem no alce
no. Esse fato prova que o mecanismo da adição de Br2 a 
um alceno ocorre da mesma maneira que para a adição 
de H-Br? Justifique sua resposta. 

25.33 O calor de combustão molar do ciclopropano gasoso é 
- 2.089 kJ /mol; para o ciclopentano é -3.317 k} / mol. 
Calcule o calor de combustão por grupo CH2 nos dois 
casos e explique a diferença. 

25.34 O calor de combustão do decaidronaftaleno, (C10H 1J, é 
-6.286 kJ /mol. O calor de combustão do naftaleno 
(CioH8) é-5.157 kJ / mol. (Em ambos os casos C02(g) e 
1;2Q(/) são produtos .) Usando esses dados e os dados 
do Apêndice C, calcule o calor de hidrogenação do 
naftaleno. Esse valor fornece alguma evidência para o 
caráter aromático do naftaleno? 

a 
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25.37 Dê a fórmula est·rutural para (a) um aldeído que é um 
isômero da acetona; (b) un1 éter que é um isômero do 
1-propanol. 

25.38 (a) Dê a fórmula mínima e a fórmula estrutural para um 
éter cíclico contendo quatro átomos de carbono no anel. 
(b) Escreva a fórmula estrutural para um éter cíclico 
que é um isômero estrutural do composto en1 sua res
posta para o item (a). 

25.39 O nome dado pela Tupac para um ácido carboXJlico é 
baseado no nome do hidrocarboneto con1 o mesmo 
número de áto1nos de carbono. A terminação -óicn é adi
cionada, como no ácido etanóico, que é o nome Iupac 
para o ácido acético, 

o 
li 

CH3COH 

Dê o nome Tupac para cada um dos seguintes ácidos: 
o 
li 

(a) HCOH 

?i 
(b) CH3CH 2CH 2COH 

o 
li 

(e) CH3CH2CHCH2COH 

c!H3 
25.40 Os aldeídos e as cetonas podem ser nomeados de manei

ra sistemática ao se contar o número de á tomos de car
bono (inclusive o carbono da carboníla) que eles con
tên1. O nome do aldeido ou cetona é baseado no hidro
carboneto con1 o mesmo número de átomos de carbono. 
A terminação -nl, para aldeído, ou -ona, para cetona, é 
adicionada como apropriado. Desenhe as fórmulas es
truturais para os seguintes aldeídos ou cetonas: (a) pro-

Proteínas 

25.49 (a) O que é um aminoácido a? (b) Como os aminoáci
dos reagem para formar proteinas? 

25.50 Quais propriedades das cadeias laterais (grupos R) dos 
aminoácidos afetam o comportamento deles? Dê exem
plos para ilustrar sua resposta. 

25.51 Desenhe dois dipeptídeos possíveis formados pelas 
reações de condensação entre a glicina e a valina. 

25.52 Escreva uma equação química para a formação de ala
nilserina a partir de seus an1inoácidos constituintes. 

25.53 (a) Desenhe a estrutura condensada do tripeptídio Ala 
- Glu - Lis. (b) Quantos tripeptídios diferentes podem 
ser fonnados a partir dos aminoácidos serina e fenilala
nina? Dê as abreviaturas para cada um desses tripeptí
deos, usando os códigos de três letras dos aminoácidos. 

25.54 (a) Quais aminoácidos seria1n obtidos por n1eio da hi
drólise do seguinte tripeptídeo? 

panal; (b) 2-pentanona; (e) 3-01etil-2-butanona; (d) 
2-metilbutanal 

25.41 Desenhe a estrutura condensada dos compostos forma
dos pelas reações de condensação entre (a) o ácido 
benzóico e o etanol; (b) o ácido eta.nóico e a metilan1i
na; (e) o ácido acético e o fenol. Dê o nome do compos
to em cada caso. 

25.42 Desenhe as estruturas condensadas dos ésteres forma
dos a partir (a) do ácido butanóico e do metanol; (b) do 
ácido benzóico e do 2-propanal. Dê o nome do compos
to em cada caso. 

25.43 Escreva uma equação quírnica balanceada usando as 
fórmulas estruturais condensadas para a saponificação 
(hidrólise básica) de (a) propionato de metila; (b) aceta
to de fenila. 

25.44 Escreva uma equação quúnica balanceada usando as 
fóm1uJas estruturais condensadas para (a) a formação 
do acetato de propila a partir do ácido e do álcool apro
priados; (b) a saponificação (hidrólise básica) do ben
zoato de metila. 

25.45 Escreva a fórmula estrutural condensada para cada um 
dos seguintes compostos: (a) 2-butanol; (b) 1,2-etanodiol; 
(e) formato de metila; (d) dietilcetona (e) éter dietíl.ico. 

25.46 Escreva a fórmula estrutural condensada para cada um 
dos seguintes compostos: (a) 3,3-diclorobutiraldeído; 
(b ) metil feniJ cetona; (e) ácido pnra-bromoben.zóico; 
(d) éter metil-trans-2-butenilico; (e) N,N-di.metílbenza
mida. 

25.47 (a) Desenhe a estrutura para o 2-bromo-2-cloro 
-3-metilpentano, e .indique quaisquer carbonos quitais 
na n1olécu.la. (b) O 3-cloro-3-metilexano ten1 isômeros 
óticos? Por que sim ou por que não? 

25.48 (a) Identifique os compostos no Exerdcio 25.18 que têm 
átomos de carbono quirais. {b) Afgu1n dos compostos 
no Exerdcio 25.20 tem isômeros óticos? 

o o o 
li li li 

T-12NCHCNT-TCHCNHCHCOH 
1 1 1 

(Cl-13hCH HzCOH l-12CCH2nOH 

o 

(b) Quantos tripeptídeos diferentes podem ser forma
dos a partir dos aminoácidos glicina, serina e ácido glutã
mico? Dê a abreviatura para cada um desses tripeptídeos 
usando os códigos de três letras para os aminoácideos. 

25.55 Descreva as estruturas primária, secundária e terciária 
de proteinas. 

25.56 Descreva o papel da ligação de hidrogênio na determi
nação da estrutura de hélice a de uma proteína. 



Capí tulo 25 Química da vida: química orgânica e biológica 961 

Carboidratos 

25.57 Com suas próprias palavras, defina os seguintes termos: 
(a) carboidrato; (b) monossacarídeo; (c) dissacarídeo. 

25.58 QuaJ é a diferença entre a glicose a e a glicose/1? Mostre 
a condensação das duas moléculas de glicose para for
mar um dissacarideo com uma ligação a e um co.m uma 
ligação p. 

25.59 A fórmula estru tural para a forma linear da galactose é 
con10 segue: 

, 

~ 
CH 
1 

H- C-OH 
1 

HO-C-H 

HO-t-1-1 
1 

H-C-OH 
1 
CH20H 

(a) Quantos ca.rbonos quirais estão presentes na molé
cula? (b) Desenhe a estrutura da forma de anel de seis 
meinbros deste açúca.r. 

Acidos nucleicos 

25.63 Descreva um nucleotídeo. Desenhe a fórmu la estrutu
ral para o monofosfato de desoxici tidina, semelhante 
ao ácido desoxiadenílico, no qual a citosina é a base or-
~ . garuca. 

25.64 Um nucleotídeo consiste em uma base orgânica do tipo 
mostrado na Seção 25.11, ligado à ribose ou à desox:i.rri
bose. Desenhe a estrutura da desoxiguanosina formada 
a partir da guanina e da desoxirribose. 

25.65 Escreva uma equação química balanceada usando as 
fórmulas condensadas para a reação de condensação 
entre um 1nol de desoxirribose e um molde ácido fosfó
rico duplan1ente ionizado, HP04 

2
• • 

Exe rcícios ad icionais 

25.69 Desenhe as fórmu las eslTuturais condensadas para as 
moléculas com a fórmula C3H40. 

25.70 Quantos isômeros estruturais existem para uma cadeia 
carbônica de cinco membros com uma Ligação dupla? E 
para uma cadeia carbônica de seis membros com duas 
Ligações duplas? 

25.71 Não existem compostos cíclicos estáveis conhecidos 
com anéis de sete ou menos men1bros que tenham liga
ção de alcino no anel. Qual o porquê disso? Un1 anel 
com um número maior de á tomos de carbono poderia 
acomodar uma ligação de a lcino? Explique como você 
usaria modelos moleculares de bola e palito para tentar 
responder a essa questão. 

25.60 A fórmula estrutural para a forma linear da D-manose é 
como segue: 

~ 
CH 
1 

HO-C-H 
1 

HO-C-H 
1 

H-C-OH 
1 

H-C-01-1 
1 

CH20H 

(a) Quantos ca.rbonos qui.rais estão presentes na molé
cula? (b) Dcsenl1e a estrutura da forma de anel de seis 
membros deste açúcar. 

25.61 Qual é a fórmula míniJna do glicogênio? Qual é a uni
dade que forma a base do polímero glicogê.nio? Que 
forn1a de ligação une essas unidades monoméricas? 

25.62 Qual é a fórmula mínima da celulose? Qual é a unidade 
que forma a base do polímero celulose? Que fonna de 
ligação une essas unidades monoméricas? 

25.66 Um nucleotídeo sofre hidrólise sob condições neutras 
para produzir 1 mol de H2P04- e um produto orgânico. 
O mesmo material de partida sofre hidrólise sob condi
ções ácidas para produzir a timidina e o monofosfato de 
ribose. Desenhe a estrutu.ra da substância desconhecida. 

25.67 Quando amostras de DNA en1 fitas duplas são anali
sadas, a quantidade de adenina presente é igual à quanti
dade de ti.mina. Analogamente, a quantidade de guanma 
é igual à quantidade de citosina. Explique o significado 
dessas observações. 

25.68 imagine uma única fita de DNA contendo uma seção 
com a segumte seqüência de bases: A, C, T, C, G, A. 
Qual é a seqüência de bases da fita complementar? 

25.72 Desenhe as fórmulas esrrutu.rais condensada e de Le
wis combinadas para os isômeros eis e lrn11s do 
2-penteno. O ciclopenteno pode exibir iso1nerismo 
cis-trnns? justifique sua resposta. 

25.73 Por que os alcenos, mas não os a lcanos e alcinos, exi
bem ison1erismos eis-/ rn11s? 

25.74 Explique por que o trans-1,2-dicloroeteno não ten1 mo
n1ento de dipolo, enquanto o cis-1,2-dicloroeteno tem. 

25.75 Escreva as fórmulas estruturais para tantos a lcoóis 
quantos você acha que tenha a fórmula mínima C3Hb0. 

25.76 Quantas moléculas de HBr você esperava que reagis
sem rapidamente coni. cada molécu.la de estireno? 
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[25.77) 

25.78 

o 
O dinitrometano, (N02}2CI--iy é uma substância peri
gosamente reativa que se decon1põe rapidan1ente 
con1 aquecimento. Por outro lado, o dicloron1etano é 
relativamente não-reativo. Por que o composto nitro é 
tão reativo comparado com o composto cloro? (Dica: 
considere os números de oxidação dos átomos envol
vidos e os possíveis produtos da decomposição.) 
Identifique os grupos funcionaís das seguintes molé
culas: 
(a) CH2= CH-O-CH= CH2 (um anestésico) 

o 
li 

O
.....__COH 

(b) (ácido acetilsalidlico, aspirina) 
OCCH3 

li 
o 

o 

CH OH 
) 

(testosterona, hormônio 
do sexo masculino) 

25.79 Escreva uma fórmula estrutural condensada para 
cada un1 dos seguintes itens: (a) ácido com a fórm.u
la C4H110 2; (b) cetona cíclica com a fórmula C5H80; 
(e) composto diidroxílico com a fórmula C3H 80 2; (d) 
éster cíclico com a fórmula CsH80 2• 

25.80 Apesar de os ácidos carboxílicos e dos alcoóis conte
rem un1 grupo - OH, um é ácido e1n água e o outro 
não. Explique a diferença. 

25.81 Dê as fórmulas condensadas para o ácido carboxílico 
e o álcool a partir dos quais cada um dos seglúntes és
teres é formado: 

o o 

@- li 
(a) OCCH3 @- li 

(b) COCH3 

[25.82) O indo! tem cheiro bastante forte em altas concentra
ções, mas tem odor agradável semelhante a essência 

Exercícios cumulativos 

25.89 Explique por que o ponto de ebulição do etanol (78 ºC) 
é muito maior que o ponto de ebulição de seu isôo1e
ro, éter dimeh1ico (-25 ºC), e por que o ponto de ebuli
ção de CH2P2 (-52 "C) está bem acin1a do que o de CF~ 
(-128 ºC). 

[25.90) Descobre-se pela análise elementar de um con1posto or
gânico desconhecido que ele contém 68, 1°/o de carbono, 
13,7"/u de hidrogênio e 18,2o/o de oxigênio em massa. Ele 
é ligeiramente solúvel em água. Sob oxidação cuidadosa 
é convertido em um composto que se comporta quimi
camente de maneira sen1elhante a uma cetona e contém 
69,7°/o de carbono, 11,7"/o de hidrogênio e 18,6o/o de oxi
gênio em niassa. lndiqi1e duas ou n1ais estruturas razoá
veis para o composto desconhecido. 

25.83 

floraJ quando altamente diluído. Ele tem a seguinte 
estrutura: 

H 
.· I 

O indol é uma n1olécula plana. O nitrogênio é uma 
base muito fraca, com um Kb de 2 x 10-12. Explique 
como essa informação indica que a molécula de indo! 
tem caráter aromático. 
Localize os átomos de carbono quirais, se houver al
gum, em cada uma das seguintes substfu1cias: 

O CH li 1 J 

(e) HOCCHCHC2H5 
1 

NH2 

OH 
1 

(b) HOCl-J,CJ-ICCH20l:-I 
- li 

o 

25.84 Desenhe a fórmula condensada de cada um dos se
guintes tripeptídeos: (a) Vai -Gli- Asp; (b) Fen - Ser
Ala. 

25.85 A glutationa é um tripeptídeo encontrado na maioria 
das células vivas. A hidrólise parcial produz Cis - Gli 
e Glu - Cis. Quais são as estruturas possíveis para a 
glutationa? 

25.86 O ami.do, o glicogêruo e a celulose Sào todos políme
ros de glicose. Quais são as diferenças estruturais en
tre eles? 

25.87 Os monossaca rídeos podem ser categorizados em ter
mos de núm.ero de átomos de carbono (pentoses têm 
cinco carbonos e hexases têm seis) e de acordo com o 
fato de se contêm um aldeído (prefixo nldo-, como em 
aldopentose) ou grupo cetona (prefixo ceio-, con10 en1 
cetopentose). Classifique a glicose e a pen tose (Figura 
25.26) dessa maneira. 

25.88 Escreva uma fita complementar de ácido nuc.leico 
para a seguinte fita, usando os conceitos de empare
lhamento de bases complementares: GGT ACT. 

125.91 l Um composto orgânico é analisado e encontra-se que 
ele contém 66,7°/o de carbono, ll,2o/o de hidrogênio e 
22,2% de oxigênio e1n .massa. O composto entra em 
ebulição a 79,6 ºC. A 100 ºC e 0,970 atm o vapor tem 
densidade de 2,28 g/L. O composto tem grupo ca rbo
nil e não pode ser oxidado a ácido carboxílico. Sugira 
uma estrutura para ele. 

í25.92) Encontra-se que uma substância desconhecida con
tém apenas carbono e hidrogênio. Ela é um líquido 
que entra em ebulição a 49 ºC a 1 atm de presSào. Ao 
ser analisada, encontra-se que ela contém 85,7% de 
carbono e 14,3% de hidrogênio em massa. A 100 ºC e 
735 torr o vapor dessa substância desconhecida tem 
densidade de 2,21 g/L Quando ela é dissolvida em 
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25.93 

25.94 

solução de hexano e água de bromo é adicionada, não 
ocorre reação. Qual é a identidade do composto des
conhecido? 
A energia livre padrão de formação da glicina sólida é 
-396 kJ/ mol, enquanto a da glicilglicina sólida é-488 
kJ / mol. Qual é o óG" para a condensação da glicina a 
fim de formar glicilglicina? 
Uma das moléculas mais importantes nos sistemas 
biológicos é a adenosina trifosfato (ATP), para a qual 
a estrutura é: 

o o o 
li li li 

O-P-O-P-O-P-O-CH2 
1 1 1 -o ·o o 

o 

NH2 

N....___,,. ~ 

( 1 ) 
N N 

OH OH 

ATP 

O A TP é o principal transportador de energia bioquí
mica. Ele é considerado um composto rico cm energia 
porque a hidrólise do A TP para produzir adenosina 
difosfato (ADP) e um fosfato inorgânico é espontânea 
sob condições bioquú:nicas aquosas. (a) Escreva uma 
equação balanceada para a reação de A TP com água 
para produzir oADP e o íon fosfato inorgânico. [Dica: 
as reações de hidrólise são exatamente o inverso das 
reações de condensação (Seção 22.8).] (b) Qual você 
esperava ser o sinal da variação de energia livre para 
essa reação? (c) O ADP pode sofrer hidrólise adicio
nal O que você esperava como produto dessa reação? 

25.95 Um aminoácido típico co1n um grupo a1níno e um 
grupo carboxílico como a alanina (Figura 25.21) pode 
existir em água em várias formas iônicas. (a) Sugira as 
formas do aminoácido em pH baixo e em pH alto. 
(b) Relata-se que os aminoácidos têm dois va lores 
de pK., um na faixa de 2 a 3 e outro na faixa de 9 a 10. 
A alanina, por exemplo, tem valores de pK. de aproxi
madamente 2,3 e 9,6. Usando espécies como o ácido 
acético e a amônia como modelos, sugira a o rigem dos 
dois valores de pKn. 

[25.961 A proteína ribonuclease A en1 sua forma nativa, ou 
mais estável. é dobrada em forma g lobular compacta. 
(a) A forma na tiva tem energia livre mais alta ou mais 
baixa que a fonna desnaturada, na qual a proteina 
está em uma cadeia estendjda? (b) Qual é o sinal da 
variação de entropia ao se passar da forn1a desnatu
rada para a forma dobrada? (c) Na fonna dobrada a 
ribonuclease A tem quatro ligações - S - S - que 
fazem u1na ponte entre as partes da cadeia, como 
mostrado na figura que acompanha este exerócio. 
Qual o efeito que você supõe que essas quatro uniões 
té:m na energia livre e na entropia da forma dobrada 
comparada com uma forma dobrada hipotética que 
não tenha as quatro uniões - S-S-? Justifique sua 
resposta. (d) Um agente redutor suave converte as 
quatro uniões - S-S - em oi to ligações S - H. Qual 
o efeito que você supõe que isso teria na energia livre 
e na entropia da proteína? 

s-s 

R.ibonuclease nativa A 

(25.97) O monoânion da adenosina monofosfato (AMP) é wn 
intermediário no metabolismo do fosfato: 

o
i 

A-0-P-OH = AMP-OH -
JI 
o 

onde A =adenosina. Se o pK, para esse ânion for 7,21, 
qual será a razão entre [AMP - OHl e [AMP - 0 2·1 
no sangue a um pH de 7,0? 
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Curvos de aquecimento, 387-389 
Cyalurne , 500 

Dacron'", 429 
Dados, 11 
Dalton, John, 32, 41, 352 
Datação de radiocarbono, 

781-784 
Datação por radioacarbono, 

781-784 
Davy, Hurnph.ry, 740 
De Broglie, Louis, 192 
Debye (D), 264 
Decaimento radioativo, 772, 776 
Decaimento radioativo, m. 776 
Decano, viscosidade do, 385 
Demócrito, 31 
Densidade de energia, 750 
Densidade de probabilidade, 195 
Densidade eletrônica, 195 
Densidade, 15-18 
Deposição a vácuo, 437 
Depósitos de calcário, 841 
Desastrosa explos.io Clralle11ger 

(1986), 151 
Desenho em perspectiva, 46 
Desordenl bipolar efeliva 

(doença maníaco-depressiva), 
239 

Desorden1,681, 687,695-696 
Desoxirribose, 952 
Desproporcionamento, 768, 823 
Dessalinização, 666-667 
Destilação de água salgada, 10 
Destilação fracionada, 463 
Destilação, 1 O, 463, 667 
Detector de raias, 402 
Detergentes, 836 
Detrorrotatório, 899 
Deuteração, 809 

Deutério, 809 
Diácido, 422 
Diagrama de energia, 145 
Diagranla de entalpía, 151 
Diagrama de nível de energia 

(diagranla de orbital 
Dlolecular), 316 

Diagramas de fase, 393-395 
Diálise, 473 
Diamagnetismo, 322 
Dian1ante, 806, 838 
Diami.na, 422 
Diborano, 846 
Diboreto de niagnésio, 435 
Diclorometano, 412 
Diesel enl pilhas de con1bustível, 

16 
Diferença de potencial, 731 
Diferença HOMO-LUMO, 

324-325 
Difração, 402 
Difratômetros de raios X, 402 
Difusão, caminho médio livre e, 

361-362 
Diluição, 124-126 
Dimetilfosfinoetano (dmpe), 913 
Diminuição do ponto de 

congelamento, 465-466 
Dinan1ite, 280 
Dióxido de carbono supercrítico, 

390 
Dióxido de carbono, 838, 840 
Dióxido de cloro, 374, 673 
Dióxido de enxofre, 659-660, 749 
Dióxido de nitrogênio, 531-532, 

536-537, 831 
Dióxido de titânio (óxido de 

titânio (IV)), 266 
Dipolo de ligação, 301 
Disco CD-R, 324-325 
Dispositivos fotovoltaicos 

(células solares), 169 
Dissacar!deos, 950 
Dissolução, 104 
Dissulfeto de carbono, 842 
Distribuiçâo de cargas nas 

nloléculas, 264-265 
Distribuições de 

MaX\vell-Boltzn1ann, 696 
DNA (ácido deoxirribonucleico), 

952-954 
Doadores de prótons, 110 
Doença da descompressão (' mal 

dos mergulhadores'), 456 
Dolomita, 841 
Do1nínio de elétrons CCJ uatorial, 

297 
Domínios de elétrons axiais, 297 
Domínios de elélT011S, 292-293 
Dopagem, 868 
Dosfmetro de crachá, 784 
Drogas de lítio, 239 
Ou Pont, 671 
Dúbnio,44 
Dúcteis, 866 
Dupla hélice, 402, 953-954 

Edema,468 
Efeito cinético de isótopo, 809 
Efeito do íon comunl, 611-614 
Efeito estufa, 664, 840 

Efeito fotoelétrico, 185, 186-188 
Efeito Meissner, 434 
Efeito quelato, 890 
Efeito Tyndall, 471 
Efeitos biológicos da radiação, 

794-798 
Efeitos da força iônica (atividade 

iônica), 631 
Efetividade biológica relativa 

(EBR), 795 
Einstein, Albert, 35, 187-188, 791 
Eixo internuclear, 310 
Eka-aJurnínio, 219 
Eka-siücio, 219 
Elastômero, 422, 428 
Elenlento(s), 5-6 
Elementos do grupo 5A, 231, 

835-837 
Elementos do grupo 6A 

(calcogênios), 43, 380, 823-827 
Elementos do grupo 8A (gases 

11obres), 43, 253, 335, 812-814 
Elementos represen tativos 

(grupo principal), 207 
Elementos transurânicos, 779 
Eletrocardiografia, 747 
Eletrodo padrão de hidrogênio 

(EPH), 733-734 
Eletrodo{s), 727 
Eletróli to(s), propriedades 

coligativas de, 470 
Eletrólitos fortes, 104, 111-112 
Eletrólitos fracos, 104, 111-112 
Eletromagnetismo, 38 
Eletrometalurgia, 862-865 
Elétron desemparelhado, 203 
Elétron{s), 33-34, 36, 774 
Eletronegatividade, 269 
Elétrons de valência, 205 
Elétrons ligantes, 317 
Elétrons mais externos, 205 
Elétrons n deslocalizados, 325 
Eletroquímica, 721-770 
Elevação do ponto de ebulição, 

464-465 
Empacotamento denso cúbico, 

400 
Empacota1nento denso de 

esferas, 399-400 
Empacotamento denso 

hexagonal, 400 
Emulsificador, 473 
Enantiômeros (isôrneros óticos), 

898-899, 942, 945 
Energia cinética média, 376 
Energia cinética, 140-141 
Energia da biomassa, 169 
Energia de ativação, 501-506, 681 
Energia de desdobramento do 

campo cristalino, 904 
Energia de emparelhamento de 

spin,905 
Energia de ionização, 226-230, 

231 
Energia de rede, 255-258 
Energia do vento (eólica), 169 
Energia eletrostática, 141 
Energia geotérmica, 169 
Energia hidroelétrica, 169 
Energia interna (E), 144-145, 

146-147 



Energia liv re (G), 700-711 
Energia livre de Gibbs (G), 

700-712 
Energia livre padrão de 

forn1ação (), 701-704 
Energia não-renovável, 169 
Energia nudear, 168, 169 
Energia potencial, 140-141 
Energia quín1ica, 141 
Energia radiante, 182, 654 
Energia renovável, 169 
Energia solar, 169, 943 
Energia térmica, 141 
Energia(s), 140-144, 148-150 
Enstatito, 845 
Entalpia padrão de formação, 

162-163 
Enta lpia(s) (H), 147-153, 700 
Entalpias de ligação, 276-281 
Entropia absoluta, 698-699 
Entropia(s), 450, 687-700, 700 
Entropias molares padrão, 598, 

698 
Enxofre (5), 219, 242, 823-827 
Enzin1a COX-1, 17 
Enzi111a COX-2, 17 
Enzimas,225,4S4,516-519,948 
Equaçãn de Arrheni us, 5036-506 
Equação de Clausius-Clapeyron, 

393 
Equação de 

Henderson-Hasselbadi, 616 
Equação de Nernst, 742-744, 745 
Equação de onda de 

Schrõdinger, 195 
Equaçiio de Rydberg, 190, 191 
Equação de van der \.Vaals, 

363-366 
Equação iônica completa, 108 
Equação iónica simplificada, 

108-109 
Equação molecular, 108 
Equação(ões) balanceada(s), 

68-70, 86-89 
Equação(ões), 68-71 
Equações nucleares, 772-773 
Equações termoquínticas, 151 
Equilibrio dinâmico, 392, 393, 

451 
Equ.ilíbrio/ equilíbrios, 531-564, 

681 
Equilíbrios ácido-base, 565-610 
Equillbrios aquosos, 611-650 
Equilibrios homogêneos, 541 
Erros de arredondamento, 21 
Escala Celsius, 13 
Escala de massa atômica, 39-40 
Escala de pH, 572-576 
Escala Farenheit, 14 
Escala Kelvin, 13, 14, 342 
Escória, 859, 860 
Esfera de coordenação 

octaédrica, 889 
Esfera de coordenação, 885 
Espectro contfnuo, 188 
Espectro de absorção, 901 
Espectro de em~o. 185 
Espectro de linhas, 188-l 90 
Espectro de massa, 4-0 
Espectro eletromagnético, 183 
Espectro, 188 

Espectrô1n etro de niassa, 40 
Espectrômetro, 489 
Espectroscopia fotoeletrônica 

(PES), 251 
Estabilização aromática, 934 
Estado de transição (con1plexo 

ativo), 502 
Estado excitado, 190, 196 
Estado fundan1ental, 190, 196, 

201-203 
Estado(s) da matéria, 3 
Estado-padrão, 161 
Estados de energia do átomo de 

hidrogênio, 190-192 
Estanho (Sn), 842 
Estearato de sódio, 472 
Estequiometria de soluções, 

126-131 
Estequiometria, 67-101 
Ésteres, 939-941 
Estratosfera, 652 
Estrôncio (semi-reação), 240 
Estrutura atômica, 32-39 
Estrutura cristalina de rede, 

397-399 
Estrutura cristalina do cloreto de 

sódin, 255, 397-399 
Estrutura eletrôn.ica, 182-217 
Estrutura primária da proteína, 

946 
Estrutura química, 2 
Estrutura Sffundária da 

proteína, 946 
Estrutura terciária da proteína, 

948 
Estruturas cristalinas, 376 
Estruturas de Lewis, 266-270, 290 
Estruturas de ressonância, 

270-273,313 
Etano, 57, 168 
Etanol, 2, 57, 409, 452, 918, 927, 

936,938, 939 
Etapa determinante da 

velocidade (etapa limitante 
da velocidade), 509 

Éter de polifenJleno (ppe), 426 
Éter dietílico, 937 
Éter dimetílico, 378 
Éter metil 1-butílico (MTBE), 927 
Éteres, 937 
Etilamina, 941 
Etileno (eteno), 58, 927 
Etileno glicol, 2, 412, 461, 936 
Etileno, 420, 919 
Etilenodianiina (en), 889, 890-891 
Eutroflcaçiío, 668 
Evaporação, 158,391 
Exatidão da medida, 18 
Exaustão de calar, 158 
Excitação a partir de radiação, 

794 
Expansão, variação de entropia 

da,691 
Experimento da gota de óleo de 

Millikan, 34 
Experimento da película de ouro, 

35 
Experimento de Stern-Gerlach, 

201 
Expressão da constante de 

equillôrio, 536 

Extração do cobre 1netálico a 
partir do mineral da calcocita, 
709 

Extração por fluídos 
supercríticos, 390 

Faraday (F), 740 
Faraday, Midiael, 740 
Fase líquida cristalina 

colestérica, 416 
Fase líquida cristalina nemática, 

416 
Fases condensadas, 376 
Fases líquida cristalina es1nética, 

416 
Fa tor de freqüência, 503 
Fator de orientação nas 

velocidades de reação, 501 
Fator de van't Hoof (1), 470 
Fatores de conversão, 22-24 
Fe'', 600 
Feixe de laser, 188 
Fem da célula, 731-739 
Fem padrão (potencial padrão da 

célula), 338 
Fenilalanina, 944 
Fenilamina (anilina), 941 
Fenilmetanamina (benzarnida), 

941 
Fenol, 65, 401, 936 
Fenolfta leína, 129, 576 
Fermi, Enrico, 791 
Ferro (Fe), 876-877 
Ferro galvanizado, 753 
Ferro-56, 788 
Ferro-58, 779 
Ferrocron10, 870 
Ferromagnetismo, 875 
Fertilizantes, 236 
Fibras de carbono e compósitos, 

839 
Fibras, 422 
Filmes de silício, 438 
Filmes finos, 435-439 
Filtração, 10 
Filtro supercond utor, 436 
Fissão nuclear, 789-793 
Fitoplâncton, 16 
'Fixação', 827 
Fixação de nitrogênio, 517-518, 

S.34 
Fluido extracelular (FEC), 747 
Fluído intracelular (FIC), 747 
Fluidos supercríticos, 671 
Flúor {P), 242, 262, 81-1-816 
Fluorescência, 33 
Fluoretação, cárie dentária e, 637 
Fluoreto de hidrogênio, 

polaridade do, 262, 263, 264 
FJ uoreto de lítio, 263 
Fluoretos de xenô1tio, 813-814 
FI uorita, 396, 403 
Fluoroapatita, 637 
Fluorocarbonos, 481 
Fluxo de calor e temperatura, 13 
Folha de ouro, 866 
Força de ligação, 918 
Força(s), 142, 336-337 
Forças adesivas, 386 
Forças coesivas, 386 
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PórmuJa molecular, 45-46, 84 
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Fórmulas estruturais 

condensadas, 921 
Fórmulas estruturais, 46 
Fórmulas ntinimas, 45-46, 82-85 
Fosfato de cálcio, 833 
Fosfato trissódio, 607 
Fosfatos insolúveis, 642 
Fosfinas, 389 
Fósforo {P), 832-837 
Fósforo branco, 833 
Fosgênio, 281, 296, 538, 671 
Fotodecomposição, 657 
Potodissociação, 654-655 
Fotoio1tização, 655-656 
Fótons de alta energia, 773 
Fótons, 186-188, 773 
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Fulerenos, 404, 806, 838 
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Fusão, 386,859 
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Ganga,858 
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Gasolina, 463, 926 
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Glicogênio, 951 
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linear, 922 
Hidrocarbonetos de cadeia 
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Hidróxidos metálicos, 638-639 
Hidroxilamína, 587 
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H.ipótese de Avogadro, 343 
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Jsôn1ero mela, 329 
lsõmero orlo, 329 
Isômero para, 329 
Isôn1eros eis, 885, 897 
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